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Poprawka 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

TYTUŁ II
ROZDZIAŁ I

Regulacja produkcji
Artykuł 100a

Kwoty w sektorze mleka
1. Aktualnie obowiązujący w produkcji 
mleka system kwot nadal obowiązuje po 
2015 r. Jak tylko będzie to możliwe, kwoty 
zostaną dostosowane do potrzeb każdego 
państwa członkowskiego i jego 
względnych poziomów zdolności 
produkcyjnej.
2. W stosownym czasie Komisja 
przedstawia wniosek w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
krajowych kwot mlecznych, 
uwzględniający zmianę, o której mowa 
w ust. 1, tak aby umożliwić wejście 
rozporządzenia w życie 1 lipca 2014 r..

Artykuł 100b
Prawa do sadzenia winorośli

1. Aktualnie obowiązujący w sektorze win 
system praw do sadzenia nadal 
obowiązuje po 2015 r.
2. Komisja ocenia konieczność 
ewentualnych dostosowań i zmian 
w aktualnym systemie i w stosownym 
czasie – umożliwiającym wejście 
rozporządzenia w życie z dniem 1 lipca 
2014 r. – przedstawia wniosek w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady mający na celu 
ustanowienie specjalnych systemów dla 
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regionów, w których uprawa winorośli jest 
główną formą działalności, z myślą o 
zagwarantowaniu ochrony specyficznych 
cech produkcji wina w tych regionach.

Artykuł 100c
Kwoty w sektorze cukru

1. Aktualnie obowiązujący w sektorze 
cukru system kwot nadal obowiązuje po 
2015 r. Jak tylko będzie to możliwe, kwoty 
zostaną dostosowane do względnego 
poziomu osiąganej lub potencjalnej 
zdolności produkcyjnej każdego państwa 
członkowskiego.
2. W stosownym czasie Komisja 
przedstawia wniosek w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
krajowych kwot w sektorze cukru, 
uwzględniający zmianę, o której mowa 
w ust. 1, tak aby umożliwić wejście 
rozporządzenia w życie z dniem 1 lipca 
2014 r..

Artykuł 100d
Pozostałe sektory

1. Do dnia 1 lipca 2014 r. Komisja 
przedstawi analizę wpływu instrumentów 
regulacji i dystrybucji produkcji w innych 
sektorach w różnych państwach 
członkowskich.
2. Na podstawie wniosków analizy, 
o której mowa w ust. 1, Komisja 
przedstawia w stosownym czasie wnioski 
dotyczące utworzenia systemów kwot w 
pozostałych sektorach, tam gdzie jest to 
niezbędne, aby zapewnić równą 
dystrybucję produkcji w państwach 
członkowskich, uwzględniając możliwości 
i potencjał poszczególnych państw 
i umożliwiając zróżnicowanie rozwoju 
w państwach członkowskich 
posiadających najwyższy deficyt w danym 
sektorze.

Or. pt
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Poprawka 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

KONKRETNE ŚRODKI

Or. es

Poprawka 1418
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100a
Czas obowiązywania i ponowne 

wprowadzenie kwot
Z wyjątkiem art. 101 ust. 1, 2b, 2d i 2e 
oraz art. 101a niniejszą sekcję stosuje się 
do końca roku gospodarczego 2019/2020.
Państwom członkowskim, które na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
320/2006 zrezygnowały z kwot, przyznane 
zostają kwoty równoważne tym, z których 
zrezygnowały, w przypadku gdyby system 
został przedłużony do końca roku 
gospodarczego 2019/2020.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
warunków, na jakich państwa 
członkowskie mogą ponownie wprowadzić 
kwoty.

Or. en
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Poprawka 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100 a
Okres obowiązywania

Z wyjątkiem art. 101 ust 1, 2b, 2d i 2e oraz 
art. 101a, niniejsza sekcja ma 
zastosowanie tylko do końca roku 
gospodarczego 2019/2020.

Or. es

Uzasadnienie

Wszystkie poprawki do tej sekcji mają na celu uwzględnienie i aktualizację systemu kwot 
cukrowych (oraz niezbędnych powiązanych artykułów) ustanowionego we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia (2010) 0799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. W art. 101l lit. e) wprowadza się 
jednak mechanizm automatycznej zmiany kwalifikacji cukru pozakwotowego na cukier 
kwotowy, aby zapobiegać napięciom na rynku lub móc działać w przypadku wystąpienia 
takich napięć.

Poprawka 1420
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 100 a
Okres trwania

Niniejsza sekcja jest stosowana od 
początku roku gospodarczego 2015/2016 
obowiązującego dla cukru, tj. od dnia 1 
października 2015 r. Za wyjątkiem art. 
101 ust. 1 akapit 1, ust. 2b, 2d i 2e, oraz 
art. 101a, jest stosowana do końca roku 
gospodarczego 2019/2020 obowiązującego 
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dla cukru, tj. do dnia 30 września 2020 r.

Or. pl

Poprawka 1421
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100a
Okres obowiązywania

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
począwszy od roku gospodarczego 
2015/2016, tj. od dnia 1 października 2015 
r. Z wyjątkiem art. 101 ust. 1 akapit 
pierwszy, ust. 2b, ust. 2d i ust. 2e oraz art. 
101a niniejsza sekcja ma zastosowanie do 
końca roku gospodarczego 2019/2020, tj. 
do dnia 30 września 2020 r.

Or. fr

Poprawka 1422
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100a
Czas obowiązywania

Niniejsza sekcja ma zastosowanie od 
początku roku gospodarczego 2015/2016 
obowiązującego dla cukru, tj. od dnia 1 
października 2015 r. Z wyjątkiem art. 101 
ust. 1 akapit pierwszy, ust. 2b, 2d i 2e oraz 
art. 101a niniejszą sekcję stosuje się do 
końca roku gospodarczego 2019/2020 
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obowiązującego dla cukru, tj. do dnia 30 
września 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uniknięcie luk, jakie mogłyby się pojawić (w zależności od 
tego, kiedy [COM(2011)0626] wejdzie w życie) podczas wdrażania politycznej decyzji 
podjętej w rozporządzeniu (WE) nr1234/2007 dotyczącej utrzymania systemu cukrowego do 
30 września 2015 r. Ma na celu uniknięcie sytuacji, w której w jednym roku gospodarczym 
obowiązują dwojakie ramy prawne.

Poprawka 1423
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 skreślony
Umowy w sektorze cukru

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi.
2. Ze względu na specyfikę sektora cukru 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
sprawie warunków umów, o których 
mowa ust. 1 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 1424
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi.

skreślony

Or. en

Poprawka 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi.

1. Obecny system kwot cukru w UE należy 
przedłużyć do końca roku gospodarczego 
2019/2020, przy czym cukier pozakwotowy 
powinien zostać automatycznie 
przekwalifikowany na cukier kwotowy.

Or. en

Poprawka 1426
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 

1. Obecny system kwot cukru w UE należy 
przedłużyć do końca roku gospodarczego 
2030, przy czym cukier pozakwotowy 
powinien zostać automatycznie 
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unijnymi plantatorami buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi.

przekwalifikowany na cukier kwotowy.

Or. en

Poprawka 1427
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi.

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej są regulowane przez 
porozumienia branżowe zawierane między 
unijnymi plantatorami tych surowców
a unijnymi przedsiębiorstwami 
cukrowniczymi.

Or. en

Poprawka 1428
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi.

1. Warunki zakupu buraków cukrowych i 
trzciny cukrowej, obejmujące przedsiewne 
umowy dostawy, są regulowane przez 
pisemne umowy międzybranżowe między 
unijnymi plantatorami buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej lub między 
organizacjami, których są oni członkami i 
które działają w ich imieniu a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi lub 
między organizacjami, których są one 
członkami i które działają w ich imieniu.
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Do końca roku gospodarczego 2019/2020, 
tj. do dnia 30 września 2020 r., te umowy 
międzybranżowe są zgodne z przepisami 
załącznika IIId ust. 2a oraz załącznika II 
część Ia pkt 11.

Or. fr

Poprawka 1429
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi.

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi lub, w 
ich imieniu, organizacjami, których są 
członkami.
Są one zgodne z postanowieniami 
załącznika IIId ust. 2a [C1] i załącznika II 
część Ia punkt 11[C2] do końca roku 
gospodarczego 2019/2020 obowiązującego 
dla cukru, tj. do dnia 30 września 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwszy akapit powinien mieć zastosowanie przed i po 2020 r., aby warunki zakupu buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej, obejmujące przedsiewne umowy dostawy, pozostały 
obowiązkowe dla sektora cukru. Jednak drugi akapit nie powinien obowiązywać po 
zakończeniu roku gospodarczego 2019/2020 obowiązującego dla cukru, tj. po 30 września 
2020 r., ponieważ załączniki zawierają pewne warunki dotyczące jednolitej wspólnej 
organizacji rynku cukru w UE, w tym systemu kwot.

Poprawka 1430
Janusz Wojciechowski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunki zakupu buraków cukrowych i 
trzciny cukrowej, obejmujące przedsiewne 
umowy dostawy, są regulowane przez 
pisemne umowy między unijnymi 
plantatorami buraków cukrowych i trzciny 
cukrowej a unijnymi przedsiębiorstwami 
cukrowniczymi.

1. Warunki zakupu buraków cukrowych i 
trzciny cukrowej, obejmujące przedsiewne 
umowy dostawy, są regulowane przez 
pisemne umowy międzybranżowe między 
unijnymi plantatorami buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej lub między 
organizacjami, których są oni członkami i 
które działają w ich imieniu, a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi lub 
między organizacjami, których są one 
członkami i które działają w ich 
imieniu.Są one zgodne z z przepisami ust. 
2a, załącznika IIId oraz załącznika II 
część Ia pkt 11 do końca roku 
gospodarczego 2019/2020 obowiązującego 
dla cukru tj. do dnia 30 września 2020 r.

Or. pl

Poprawka 1431
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi.

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy 
międzybranżowe między unijnymi 
plantatorami buraków cukrowych i trzciny 
cukrowej lub między organizacjami, 
których są oni członkami i które działają 
w ich imieniu, a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi i są 
zgodne z przepisami załącznika IIId ust. 
2a oraz załącznika II część Ia pkt 11.



AM\909518PL.doc 13/179 PE494.484v01-00

PL

Or. fr

Poprawka 1432
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Porozumienia branżowe oraz umowy 
dostawy są zgodne z przepisami ust. 3 oraz 
z warunkami zakupu określanymi przez 
Komisję, w szczególności w odniesieniu do 
warunków regulujących zakup, dostawę 
i odbiór buraków oraz zapłatę za nie.

Or. en

Poprawka 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze względu na specyfikę sektora cukru 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
sprawie warunków umów, o których 
mowa ust. 1 niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en

Poprawka 1434
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze względu na specyfikę sektora cukru 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
sprawie warunków umów, o których 
mowa ust. 1 niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en

Poprawka 1435
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze względu na specyfikę sektora cukru 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
sprawie warunków umów, o których 
mowa ust. 1 niniejszego artykułu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W umowach dostawy buraków 
cukrowych wprowadza się rozróżnienie 
w zależności od tego, czy cukier, który ma 
zostać wyprodukowany będzie:
a) cukrem kwotowym; czy
b) cukrem pozakwotowym.

Or. es
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Poprawka 1437
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W umowach dostawy wprowadza się 
rozróżnienie w zależności od tego, czy 
cukier, który ma zostać wyprodukowany z 
buraków cukrowych, będzie:
a) cukrem kwotowym;
b) cukrem pozakwotowym.

Or. en

Poprawka 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Przedsiębiorstwa cukrownicze 
przekazują państwu członkowskiemu, 
w którym produkują cukier, informacje 
dotyczące:
a) ilości buraków, o których mowa w ust. 
2a lit. a), na jaką przedsiębiorstwo 
zawarło przedsiewne umowy dostawy, oraz 
zawartość cukru, jakiej dotyczą te umowy;
b) szacunkowego uzysku odpowiadającego 
tej ilości.
Państwa członkowskie mogą wymagać 
udzielenia dodatkowych informacji.

Or. es
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Poprawka 1439
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Każde przedsiębiorstwo cukrownicze 
przekazuje państwu członkowskiemu, w 
którym produkuje cukier, informacje 
dotyczące:
a) ilości buraków, o których mowa w ust. 
3 lit. a), na którą przedsiębiorstwo zawarło 
przedsiewne umowy dostawy, oraz 
zawartości cukru, jakiej dotyczą te 
umowy;
b) odpowiadającemu im szacunkowego 
uzysku.
Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
o udzielenie dodatkowych informacji.

Or. en

Poprawka 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przedsiębiorstwa cukrownicze, które 
nie podpisały umów przedsiewnych na 
dostawy buraków cukrowych po cenach 
minimalnych w ilości odpowiadającej 
kwocie przewidzianej dla nich w art. 101g, 
skorygowanej w razie konieczności 
w wyniku zastosowania współczynnika 
prewencyjnego wycofania, ustalonego 
zgodnie z art. 101d ust. 2 akapit pierwszy, 
są zobowiązane zapłacić co najmniej cenę 
minimalną za buraki kwotowe dla całości 
buraków cukrowych przetwarzanych przez 
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te przedsiębiorstwa na cukier.

Or. es

Poprawka 1441
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przedsiębiorstwa cukrownicze, które 
nie podpisały przedsiewnych umów 
dostawy buraków kwotowych po cenach 
minimalnych na ilość buraków 
odpowiadającą ich cukrowi kwotowemu, 
są zobowiązane do zapłacenia co najmniej 
ceny minimalnej buraków kwotowych za 
wszystkie buraki cukrowe, które 
przetwarzają na cukier.

Or. en

Poprawka 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Porozumienia branżowe mogą 
przewidywać odstępstwa od ust. 2a, 
2b i 2c, pod warunkiem ich zatwierdzenia 
przez dane państwo członkowskie.

Or. es

Poprawka 1443
Robert Sturdy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101f
2d. Porozumienia branżowe mogą 
przewidywać odstępstwa od ust. 3 i 4, pod 
warunkiem że odstępstwa te zostaną 
zatwierdzone przez dane państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. W przypadku braku porozumień 
branżowych dane państwo członkowskie 
podejmuje niezbędne kroki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w celu 
ochrony interesów zainteresowanych 
stron.

Or. es

Poprawka 1445
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. W przypadku braku porozumień 
branżowych dane państwo członkowskie 
podejmuje niezbędne kroki zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem w celu 
ochrony interesów zainteresowanych 
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stron.

Or. en

Poprawka 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 a
Sprawozdawczość cenowa na rynku cukru
Komisja, w drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2, może utworzyć system informacji o 
cenach na rynku cukru, obejmujący 
mechanizm publikowania poziomów cen 
na tym rynku.
System ten będzie się opierał na 
informacjach dostarczanych przez 
przedsiębiorstwa produkujące cukier biały 
lub przez inne podmioty gospodarcze 
zajmujące się handlem cukrem.
Informacje te będą traktowane jako 
poufne.
Komisja dba o to, aby publikowane 
informacje nie pozwalały na określenie 
cen stosowanych przez poszczególne 
przedsiębiorstwa lub podmioty 
gospodarcze.

Or. es

Poprawka 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 b
Refundacja produkcyjna

1. Na produkty sektora cukru wymienione 
w załączniku I część III lit. b)–e) można 
przyznać refundację produkcyjną do 
końca roku gospodarczego 2019/2020, 
jeżeli nadwyżka cukru, cukier 
importowany, nadwyżka izoglukozy lub 
nadwyżka syropu insulinowego, potrzebne 
do wytworzenia produktów, o których 
mowa w art. 101m ust. 2 lit. b) oraz c), nie 
są dostępne w cenie odpowiadającej 
cenom światowym.
2. Komisja ustala refundacje produkcyjne, 
o których mowa w ust. 1, w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.
3. W celu uwzględnienia szczególnych 
cech rynku cukru pozakwotowego w Unii 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 160 –
może określić warunki przyznawania 
refundacji produkcyjnej, o której mowa w 
niniejszej sekcji.

Or. es

Poprawka 1448
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101d
Wycofanie cukru z rynku

1. Z uwagi na konieczność 
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przeciwdziałania nadwyżkom w oparciu o 
przewidywany bilans dostaw, a także 
uwzględniając zobowiązania Unii 
wynikające z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu, Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych – może 
podjąć decyzję o wycofaniu z rynku, w 
odniesieniu do danego roku 
gospodarczego, ilości cukru lub 
izoglukozy lub cukru inulinowego 
produkowanych w ramach kwot, które 
przewyższają próg obliczony na podstawie 
ust. 2 niniejszego artykułu.
W takim przypadku cukier biały i cukier 
surowy importowane ze wszystkich źródeł 
są w takiej samej proporcji wycofywane z 
rynku w danym roku gospodarczym.
2. Odsetek wycofania, o którym mowa 
w ust. 1, ustala się dla każdego 
przedsiębiorstwa z przyznaną kwotą, 
mnożąc tę kwotę przez współczynnik 
ustalany przez Komisję w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2, najpóźniej do dnia 28 
lutego poprzedniego roku gospodarczego 
na podstawie przewidywanych tendencji 
rynkowych.
Na podstawie uaktualnionych tendencji 
rynkowych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może podjąć do dnia 31 
października danego roku gospodarczego 
decyzję o dostosowaniu lub, w przypadku 
gdyby taka decyzja nie została podjęta na 
podstawie akapitu pierwszego, ustaleniu 
współczynnika.
3. Do rozpoczęcia kolejnego roku 
gospodarczego każde przedsiębiorstwo, 
któremu przyznano kwotę lub pozwolenie 
na przywóz, przechowuje na własny koszt 
ilość cukru wyprodukowanego w ramach 
kwoty, przekraczającą próg wyliczony na 
podstawie ust. 2. Ilości cukru, izoglukozy 
lub syropu inulinowego wycofane w roku 
gospodarczym uznaje się za pierwsze ilości 
wyprodukowane w ramach kwoty dla 
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kolejnego roku gospodarczego.
W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, po uwzględnieniu 
przewidywanych tendencji na rynku 
cukru, Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może podjąć decyzję o 
uwzględnieniu, w bieżącym lub następnym 
roku gospodarczym, całości lub części 
wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego jako:
a) nadwyżki cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego, możliwych do 
zaklasyfikowania jako cukier 
przemysłowy, izoglukoza przemysłowa lub 
przemysłowy syrop inulinowy; lub
b) produkcji w ramach kwoty 
tymczasowej, z której część może zostać 
zarezerwowana na wywóz, z 
poszanowaniem zobowiązań Unii 
wynikających z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
4. Jeżeli podaż cukru w Unii jest 
niewystarczająca, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – może podjąć 
decyzję o sprzedaży pewnej ilości 
wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego na rynku Unii przed końcem 
okresu wycofania.
5. W przypadku gdy wycofany cukier 
uznawany jest za pierwszy cukier 
wyprodukowany w następnym roku 
gospodarczym, plantatorom buraków 
cukrowych płaci się cenę minimalną 
obowiązującą dla tego roku 
gospodarczego.
W przypadku gdy wycofany cukier zostaje 
zaklasyfikowany jako cukier przemysłowy 
lub zostaje wywieziony na podstawie ust. 3 
lit. a) i b) niniejszego artykułu, nie stosuje 
się wymogów art. 101 (x) dotyczących 
ceny minimalnej.
W przypadku gdy wycofany cukier zostaje 
sprzedany na rynku Unii przed 
zakończeniem okresu wycofania na 
podstawie ust. 4, plantatorom buraków 
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cukrowych płaci się cenę minimalną dla 
bieżącego roku gospodarczego.
6. Akty wykonawcze na podstawie 
niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 1449
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 101 d
Wycofanie cukru z rynku

1. Uwzględniając konieczność zaradzenia 
sytuacjom nadwyżki ustalanym na 
podstawie przewidywanego bilansu 
dostaw, a także uwzględniając 
zobowiązania Unii wynikające z umów 
zawartych na mocy art. 218 Traktatu, 
Komisja, w drodze aktów wykonawczych, 
może zdecydować o wycofaniu z rynku w 
danym roku gospodarczym kwotowych 
ilości cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego przekraczających próg 
obliczony zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu. W takim przypadku przywóz 
cukru białego i cukru surowego ze 
wszystkich źródeł zostaje wycofany z 
rynku w takiej samej proporcji w 
odniesieniu do danego roku 
gospodarczego.
2. Próg wycofania, o którym mowa w 
ust.1, oblicza się dla każdego 
przedsiębiorstwa dysponującego kwotą, 
mnożąc tę kwotę przez wskaźnik, który 
Komisja może ustalić w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 



PE494.484v01-00 24/179 AM\909518PL.doc

PL

art. 162 ust. 2, najpóźniej w dniu 28 
lutego poprzedniego roku gospodarczego, 
na podstawie spodziewanego rozwoju 
sytuacji na rynkach. Na podstawie 
uaktualnionych tendencji rynkowych 
Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– może podjąć decyzję do dnia 31 
października danego roku gospodarczego 
o dostosowaniu lub, w przypadku gdyby 
taka decyzja nie została podjęta na 
podstawie akapitu pierwszego, ustaleniu 
współczynnika.
3. Każde przedsiębiorstwo z przyznaną 
kwotą lub pozwoleniem na przywóz 
przechowuje na własny koszt do czasu 
rozpoczęcia kolejnego roku 
gospodarczego wyprodukowaną w ramach 
kwoty ilość cukru, która przekracza 
wielkość progową obliczoną zgodnie z ust. 
2. Ilości cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego wycofane w roku 
gospodarczym uznaje się za pierwsze ilości 
wyprodukowane w ramach kwoty dla 
kolejnego roku gospodarczego. W drodze 
odstępstwa od akapitu pierwszego, po 
uwzględnieniu przewidywanych tendencji
na rynku cukru, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – może podjąć 
decyzję o uwzględnieniu, w bieżącym lub 
następnym roku gospodarczym, całości 
lub części wycofanego cukru, izoglukozy 
lub syropu inulinowego jako:
a) nadwyżek cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego, które mogą stać się 
przemysłowym cukrem, izoglukozą lub 
syropem inulinowym lub
b) produkcji w ramach kwoty 
tymczasowej, z której część może zostać 
zarezerwowana na wywóz, z 
poszanowaniem zobowiązań Unii 
wynikających z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
4. Jeżeli podaż cukru w Unii jest 
niewystarczająca, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – może podjąć 
decyzję o sprzedaży pewnej ilości 
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wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego na rynku Unii przed końcem 
okresu wycofania.
5. Jeżeli wycofany cukier uznawany jest 
za pierwszy cukier wyprodukowany w 
kolejnym roku gospodarczym, 
plantatorom buraków płaci się cenę 
minimalną dla tego roku 
gospodarczego.W przypadku, gdy 
wycofany cukier zostaje wykorzystany 
jako cukier przemysłowy lub ulega 
wywozowi zgodnie z ust. 3 lit. a) i b) 
niniejszego artykułu, nie stosuje się 
wymogów określonych w art. 101g 
dotyczących ceny minimalnej.W 
przypadku, gdy wycofany cukier zostaje 
sprzedany na rynku Unii przed 
zakończeniem okresu wycofania zgodnie z 
ust. 4, plantatorom buraków cukrowych 
płaci się cenę minimalną dla bieżącego 
roku gospodarczego.
6. Na mocy niniejszego artykułu akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. pl

Poprawka 1450
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101d
Wycofanie cukru z rynku

1. Uwzględniając konieczność zaradzenia 
przypadkom nadprodukcji oraz nadwyżek 
ustalanym na podstawie przewidywanego 
bilansu dostaw, a także uwzględniając 
zobowiązania Unii wynikające z umów 
zawartych na mocy art. 218 Traktatu, 
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Komisja, w drodze aktów wykonawczych, 
może zdecydować o wycofaniu z rynku w 
danym roku gospodarczym kwotowych 
ilości cukru, izoglukozy i syropu 
inulinowego przekraczających próg 
obliczony zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.
Wówczas cukier biały i cukier surowy 
jakiegokolwiek pochodzenia zostanie 
wycofany z rynku w identycznych 
proporcjach dla danego roku 
gospodarczego.
2. Próg wycofania, o którym mowa w ust. 
1, oblicza się dla każdego przedsiębiorstwa 
dysponującego kwotą, mnożąc tę kwotę 
przez wskaźnik, który Komisja może 
ustalić w drodze aktów wykonawczych 
przyjętych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2, najpóźniej w dniu 28 lutego 
poprzedniego roku gospodarczego, na 
podstawie spodziewanego rozwoju sytuacji 
na rynkach.
Na podstawie uaktualnionych tendencji 
rynkowych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może do dnia 31 
października danego roku gospodarczego 
podjąć decyzję o dostosowaniu lub, w 
przypadku gdyby taka decyzja nie została 
podjęta zgodnie z akapitem pierwszym, o 
ustaleniu współczynnika.
3. Każde przedsiębiorstwo z przyznaną 
kwotą przechowuje na własny koszt do 
czasu rozpoczęcia kolejnego roku 
gospodarczego wyprodukowaną w ramach 
kwoty ilość cukru, która przekracza 
wielkość progową obliczoną zgodnie z ust. 
2. Ilości cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego wycofane w roku 
gospodarczym uznaje się za pierwsze ilości 
wyprodukowane w ramach kwoty dla 
kolejnego roku gospodarczego.
W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, po uwzględnieniu 
przewidywanych tendencji na rynku 
cukru, Komisja – w drodze aktów 
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wykonawczych – może podjąć decyzję o 
uwzględnieniu, w bieżącym lub następnym 
roku gospodarczym, całości lub części 
wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego jako:
a) nadwyżek cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego, które mogą stać się 
przemysłowym cukrem, izoglukozą lub 
syropem inulinowym lub
b) produkcji w ramach kwoty 
tymczasowej, z której część może zostać 
zarezerwowana na wywóz, z 
poszanowaniem zobowiązań Unii 
wynikających z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
4. Jeżeli podaż cukru w Unii jest 
niewystarczająca, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – może podjąć 
decyzję o sprzedaży pewnej ilości 
wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego na rynku Unii przed końcem 
okresu wycofania.
5. Jeżeli wycofany cukier uznawany jest 
za pierwszy cukier wyprodukowany 
w kolejnym roku gospodarczym, 
plantatorom buraków płaci się cenę 
minimalną dla tego roku gospodarczego.
Jeżeli wycofany cukier zostaje 
zaklasyfikowany jako cukier przemysłowy 
lub zostaje wywieziony zgodnie z ust. 3 lit. 
a) i b) niniejszego artykułu, nie stosuje się 
wymogów art. 101g dotyczących ceny 
minimalnej.
W przypadku, gdy wycofany cukier zostaje 
sprzedany na rynku Unii przed 
zakończeniem okresu wycofania zgodnie z 
ust. 4, plantatorom buraków cukrowych 
płaci się cenę minimalną dla bieżącego 
roku gospodarczego.
6. Akty wykonawcze przewidziane na 
mocy niniejszego artykułu przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 162 ust. 2.
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Or. fr

Poprawka 1451
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101d
Wycofanie cukru z rynku

1. Z uwagi na konieczność 
przeciwdziałania nadwyżkom w oparciu o 
przewidywany bilans dostaw, a także 
uwzględniając zobowiązania Unii 
wynikające z umów zawartych na mocy 
art. 218 Traktatu, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – może podjąć 
decyzję o wycofaniu z rynku, w 
odniesieniu do danego roku 
gospodarczego, ilości cukru lub 
izoglukozy lub cukru inulinowego 
produkowanych w ramach kwot, które 
przewyższają próg obliczony na podstawie 
ust. 2 niniejszego artykułu.
W takim przypadku cukier biały i cukier 
surowy importowane ze wszystkich źródeł 
są w takiej samej proporcji wycofywane z 
rynku w danym roku gospodarczym.
2. Odsetek wycofania, o którym mowa 
w ust. 1, ustala się dla każdego 
przedsiębiorstwa z przyznaną kwotą, 
mnożąc tę kwotę przez współczynnik 
ustalany przez Komisję w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2, najpóźniej do dnia 28 
lutego poprzedniego roku gospodarczego 
na podstawie przewidywanych tendencji 
rynkowych.
Na podstawie uaktualnionych tendencji 
rynkowych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może podjąć do dnia 31 
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października danego roku gospodarczego 
decyzję o dostosowaniu lub, w przypadku 
gdyby taka decyzja nie została podjęta na 
podstawie akapitu pierwszego, ustaleniu 
współczynnika.
3. Do rozpoczęcia kolejnego roku 
gospodarczego każde przedsiębiorstwo, 
któremu przyznano kwotę lub pozwolenie 
na przywóz, przechowuje na własny koszt 
ilość cukru wyprodukowanego w ramach 
kwoty, przekraczającą próg wyliczony na 
podstawie ust. 2. Ilości cukru, izoglukozy 
lub syropu inulinowego wycofane w roku 
gospodarczym uznaje się za pierwsze ilości 
wyprodukowane w ramach kwoty dla 
kolejnego roku gospodarczego.
W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, po uwzględnieniu 
przewidywanych tendencji na rynku 
cukru, Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może podjąć decyzję o 
uwzględnieniu, w bieżącym lub następnym 
roku gospodarczym, całości lub części 
wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego jako:
a) nadwyżki cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego, możliwych do 
zaklasyfikowania jako cukier 
przemysłowy, izoglukoza przemysłowa lub 
przemysłowy syrop inulinowy; lub
b) produkcji w ramach kwoty 
tymczasowej, z której część może zostać 
zarezerwowana na wywóz, z 
poszanowaniem zobowiązań Unii 
wynikających z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
4. Jeżeli podaż cukru w Unii jest 
niewystarczająca, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – może podjąć 
decyzję o sprzedaży pewnej ilości 
wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego na rynku Unii przed końcem 
okresu wycofania.
5. W przypadku gdy wycofany cukier 
uznawany jest za pierwszy cukier 
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wyprodukowany w następnym roku 
gospodarczym, plantatorom buraków 
cukrowych płaci się cenę minimalną 
obowiązującą dla tego roku 
gospodarczego.
W przypadku gdy wycofany cukier zostaje 
zaklasyfikowany jako cukier przemysłowy 
lub zostaje wywieziony na podstawie ust. 3 
lit. a) i b) niniejszego artykułu, nie stosuje 
się wymogów art. 101g dotyczących ceny 
minimalnej.
W przypadku gdy wycofany cukier zostaje 
sprzedany na rynku Unii przed 
zakończeniem okresu wycofania na 
podstawie ust. 4, plantatorom buraków 
cukrowych płaci się cenę minimalną dla 
bieżącego roku gospodarczego.
6. Akty wykonawcze na podstawie 
niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 45 dokumentu COM (2010)0799 Ustęp 1 został zmieniony, ponieważ równowagę 
strukturalną rynku należy postrzegać w stosunku do ilości (nie cen) określonych w oparciu o 
analizę danych ilościowych. Właściwsze jest również mówienie o nadwyżce i deficycie niż o 
niedostatecznej produkcji lub nadprodukcji. Ponadto dodanie „lub pozwolenia na przywóz” i 
„ze wszystkich źródeł” ma zagwarantować, że wszystkie podmioty dokonają zmian w celu 
zrównoważenia rynku – obecnie wycofanie dotyczy tylko producentów buraków.

Poprawka 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 d
Wycofanie cukru z rynku

2. Próg, o którym mowa w ust. 1, po 
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przekroczeniu którego wycofuje się 
cukier, oblicza się dla każdego 
przedsiębiorstwa dysponującego kwotą, 
mnożąc tę kwotę przez wskaźnik, jeden dla 
całej Unii, który Komisja na podstawie 
spodziewanego rozwoju sytuacji na 
rynkach może wyznaczyć w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2, najpóźniej w dniu 28 
lutego poprzedniego roku gospodarczego.
Na podstawie zaktualizowanych tendencji 
rynkowych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – do dnia 31 października 
danego roku gospodarczego może 
postanowić dostosować czynnik lub go 
wyznaczyć, jeżeli nie został on wyznaczony 
na podstawie przepisów akapitu 
pierwszego.
W takim przypadku tradycyjne 
zapotrzebowanie rynku na importowany 
cukier surowy przeznaczony do rafinacji 
zostaje zmniejszone o taką samą wartość 
odsetka dla danego roku gospodarczego.
3. Przedsiębiorstwa, którym przyznano 
kwotę, przechowują na własny koszt do 
rozpoczęcia kolejnego roku 
gospodarczego ilości cukru 
wyprodukowane w ramach kwoty i 
przekraczające wielkość progową 
obliczoną zgodnie z ust. 2. Ilości cukru, 
izoglukozy lub syropu inulinowego 
wycofane w roku gospodarczym uznaje się 
za pierwsze ilości wyprodukowane w 
ramach kwoty przyznanej na kolejny rok 
gospodarczy.
W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, w zależności od 
przewidywanych tendencji na rynku 
cukru, Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może postanowić uznać 
całość lub część wycofanego w danym lub 
następnym roku gospodarczym cukru, 
izoglukozy lub syropu inulinowego za:
a) nadwyżki cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego, które mogą stać się 
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przemysłowym cukrem, izoglukozą lub 
syropem insulinowym; lub
b) produkcję w ramach kwoty 
tymczasowej, z której część może zostać 
przeznaczona na wywóz, z poszanowaniem 
zobowiązań Unii wynikających z umów 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu.
4. Jeżeli podaż cukru w Unii jest 
niewystarczająca, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – może postanowić 
sprzedać na rynku unijnym przed końcem 
okresu wycofania pewną ilość wycofanego 
cukru, izoglukozy lub syropu 
insulinowego.
5. Jeżeli wycofany cukier uznaje się za 
pierwszy cukier wyprodukowany 
w kolejnym roku gospodarczym, 
plantatorom buraków płaci się cenę 
minimalną dla tego roku gospodarczego.
Jeżeli wycofany cukier przetwarza się na 
cukier przemysłowy lub wywozi się go 
zgodnie z ust. 3 lit. a) i b) niniejszego 
artykułu, wymogi określone w art. 101g, 
dotyczące ceny minimalnej, nie mają 
zastosowania.
Jeżeli wycofany cukier zostaje sprzedany 
na rynku unijnym przed zakończeniem 
okresu wycofania zgodnie z ust. 4, 
plantatorom buraków cukrowych płaci się 
cenę minimalną dla bieżącego roku 
gospodarczego.
5a. Na przechowywanie cukru w danym 
roku gospodarczym zgodnie z przepisami 
niniejszego artykułu nie można 
przyznawać dopłat na prywatne 
przechowywanie, o których mowa w 
art. 17.
6. Akty wykonawcze, o których mowa w 
niniejszym artykule przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzająca określoną w 
art. 162 ust. 2.

Or. es
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Poprawka 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 e
Przekazane uprawnienia

Aby uwzględnić specyficzne cechy sektora 
cukru i chronić interesy wszystkich stron, 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
przyjmowanych zgodnie z art. 160 – może 
przyjmować przepisy dotyczące:
a) umów dostawy i warunków zakupu, o 
których mowa w art. 101 ust. 1;
b) kryteriów stosowanych przez 
przedsiębiorstwa cukrownicze przy 
podziale ilości buraków objętych 
przedsiewnymi umowami dostawy, 
o których mowa w art. 101 ust. 2b, między 
sprzedawców buraków.

Or. es

Poprawka 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 f
Kwoty w sektorze cukru

1. System kwot ma zastosowanie do cukru, 
izoglukozy i syropu inulinowego.
2. W odniesieniu do systemu kwot, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, jeżeli dany producent przekroczy 
przyznaną mu kwotę i nie wykorzysta 
nadwyżek, o których mowa w art. 101l, 
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wnosi on opłatę z tytułu nadwyżek, 
zgodnie z warunkami określonymi w 
art. 101l–101o.

Or. es

Poprawka 1455
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101f
Kwoty w sektorze cukru

System kwot ma zastosowanie do cukru, 
izoglukozy i syropu inulinowego.

Or. fr

Poprawka 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 g
Cena minimalna buraków

1. Cena minimalna buraków kwotowych 
wynosi 26,29 EUR za tonę do końca roku 
gospodarczego 2019/2020.
2. Cena minimalna, o której mowa w ust. 
1, dotyczy buraków cukrowych 
standardowej jakości określonej w 
załączniku III część B.
3. Przedsiębiorstwa cukrownicze 
skupujące buraki kwotowe nadające się 
do przetworzenia na cukier i przeznaczone
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do przetworzenia na cukier kwotowy są 
zobowiązane do zapłacenia co najmniej 
ceny minimalnej skorygowanej przez 
podwyższenie lub obniżenie ceny w celu 
uwzględnienia odchyleń od jakości 
standardowej.
W celu dostosowania ceny w przypadkach 
gdy faktyczna jakość buraków cukrowych 
odbiega od jakości standardowej, 
podwyższenie lub obniżenie ceny, o 
którym mowa w akapicie pierwszym, 
stosuje się na podstawie przepisów 
określonych przez Komisję – w drodze 
aktów delegowanych – na podstawie art. 
101p ust. 5.
4. Przedsiębiorstwa cukrownicze korygują 
cenę zakupu ilości buraków cukrowych 
odpowiadającej ilościom cukru 
przemysłowego lub nadwyżek cukru, które 
podlegają opłacie za nadwyżki określonej 
w art. 101o, tak aby była ona równa co 
najmniej minimalnej cenie buraków
cukrowych.

Or. es

Poprawka 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101h
Przydział kwot

1. Obecne kwoty produkcyjne cukru, 
izoglukozy i syropu inulinowego na 
poziomie krajowym i regionalnym 
określono w załączniku IIIb. Jeżeli 
stosowanie kwot nie zakończy się w 2015 
r., jak zaplanowano, zmienioną wersję 
obecnego systemu kwot należy przedłużyć 
do końca roku gospodarczego 2019/2020.
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Zmieniony system powinien umożliwić 
wszystkim państwom członkowskim, które 
sobie tego życzą, korzystanie z kwot cukru.
Wsparcie unijne należy kierować na 
rozwój przemysłu cukrowniczego w UE, a 
pomoc należy przeznaczyć na pokrycie 
kosztów rozruchu przetwórstwa cukru w 
państwach członkowskich.
2. Państwa członkowskie przydzielają 
kwotę każdemu przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich 
terytorium oraz zatwierdzonemu na 
podstawie art. 101i.
3. W przypadku przydziału kwoty 
przedsiębiorstwu cukrowniczemu 
posiadającemu więcej niż jeden zakład 
produkcyjny, państwa członkowskie 
przyjmują środki, które uważają za 
konieczne dla właściwego uwzględnienia 
interesów plantatorów buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej.

Or. en

Poprawka 1458
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101h
Przydział kwot

1. Kwoty produkcyjne cukru, izoglukozy i 
syropu inulinowego na poziomie 
krajowym i regionalnym określono w 
załączniku IIIb.
2. Państwa członkowskie przydzielają 
kwotę każdemu przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich 
terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie 
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z art. 101i.
Kwota przydzielona każdemu 
przedsiębiorstwu jest równa kwocie, którą 
na mocy załącznika IIIb przydzielono 
danemu przedsiębiorstwu począwszy od 
roku gospodarczego 2010/2011.
3. W przypadku przydziału kwoty 
przedsiębiorstwu cukrowniczemu 
posiadającemu więcej niż jeden zakład 
produkcyjny państwa członkowskie 
przyjmują środki, które uważają za 
konieczne dla właściwego uwzględnienia 
interesów plantatorów buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej.

Or. fr

Poprawka 1459
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101h
Przydział kwot

1. Kwoty produkcyjne cukru, izoglukozy i 
syropu inulinowego na poziomie 
krajowym i regionalnym określono w 
załączniku IIIb.
2. Państwa członkowskie przydzielają 
kwotę każdemu przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich 
terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie 
z art. 101i. Kwota przydzielona każdemu 
przedsiębiorstwu jest równa kwocie, którą 
na mocy załącznika IIIb (nowego) do 
rozporządzenia (WE) nr 513/2010 
przydzielono danemu przedsiębiorstwu na 
rok gospodarczy 2010/2011.
3. W przypadku przydziału kwoty 
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przedsiębiorstwu cukrowniczemu 
posiadającemu więcej niż jeden zakład 
produkcyjny państwa członkowskie 
przyjmują środki, które uważają za 
konieczne dla właściwego uwzględnienia 
interesów plantatorów buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka wynika z art. 56 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007. Chodzi o poprawkę 
techniczną, ponieważ rozporządzenie (WE) nr 513/2010 (skąd pochodzi nowy załącznik IIIb) 
jest najnowszym rozporządzeniem określającym przydział kwot cukrowych.

Poprawka 1460
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101h
Przydział kwot

1. Kwoty produkcyjne cukru, izoglukozy 
i syropu inulinowego na poziomie 
krajowym lub regionalnym określono 
w załączniku XX.
2. Państwa członkowskie przydzielają 
kwotę każdemu przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich 
terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie 
z art. XX.
Kwota przydzielona każdemu 
przedsiębiorstwu jest równa kwocie, którą 
na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 318/2006 przydzielono danemu 
przedsiębiorstwu na rok gospodarczy 
2005/2006.
3. W przypadku przydziału kwoty 
przedsiębiorstwu cukrowniczemu 
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posiadającemu więcej niż jeden zakład 
produkcyjny państwa członkowskie 
przyjmują środki, które uważają za 
konieczne dla właściwego uwzględnienia 
interesów plantatorów buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej.

Or. fr

Poprawka 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 h
Przydział kwot

1. Krajowe i regionalne kwoty produkcji 
cukru, izoglukozy i syropu inulinowego 
określono w załączniku IIIb.
2. Państwa członkowskie przydzielają 
kwotę każdemu przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich 
terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie 
z art. 101i.
Kwota przydzielona każdemu 
przedsiębiorstwu jest równa kwocie 
przydzielonej mu na rok gospodarczy 
2010/2011 na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 513/2010.
3. W przypadku przydzielenia kwoty 
przedsiębiorstwu cukrowniczemu 
posiadającemu więcej niż jeden zakład 
produkcyjny, państwa członkowskie 
przyjmują środki, które uznają za 
konieczne, aby chronić interesy 
plantatorów buraków cukrowych i trzciny 
cukrowej.

Or. es
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Poprawka 1462
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 101 h
Przydział kwot

1. Kwoty produkcyjne cukru, izoglukozy i 
syropu inulinowego na poziomie 
krajowym i regionalnym określono w 
załączniku IIIb .
2. Państwa członkowskie przydzielają 
kwotę każdemu przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich 
terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie z 
art. 101i).
W przypadku każdego przedsiębiorstwa 
przydzielona kwota jest równa kwocie 
przewidzianej na mocy załącznika IIIb, 
którą przydzielono danemu 
przedsiębiorstwu od roku gospodarczego 
2010/2011 i dalej.

Or. pl

Poprawka 1463
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101i
Zatwierdzone przedsiębiorstwa

1. Państwa członkowskie, na wniosek 
przedsiębiorstwa produkującego cukier, 
izoglukozę lub syrop inulinowy lub 
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przedsiębiorstwa przetwarzającego te 
produkty na jeden z produktów zawartych 
w wykazie, o którym mowa w art. XX, 
dokonują zatwierdzenia takiego 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że:
a) przedsiębiorstwo wykaże zdolność 
prowadzenia produkcji na skalę 
przemysłową;
b) przedsiębiorstwo wyraża zgodę na 
przedstawienie wszelkich wymaganych 
informacji i poddanie się kontrolom 
związanym z niniejszym rozporządzeniem;
c) nie zawieszono lub nie wycofano 
zatwierdzenia danego przedsiębiorstwa.
2. Zatwierdzone przedsiębiorstwa 
przedstawiają państwu członkowskiemu, 
na którego terytorium ma miejsce zbiór 
buraków bądź trzciny cukrowej lub 
rafinacja, następujące informacje:
a) ilość buraków lub trzciny cukrowej, na 
którą zawarto umowę na dostawy, oraz 
odpowiadający im szacunkowy plon 
buraków lub trzciny cukrowej oraz uzysk 
cukru z hektara;
b) dane dotyczące planowanych i 
rzeczywistych dostaw buraków 
cukrowych, trzciny cukrowej i cukru 
surowego oraz produkcji cukru, a także 
stanu zapasów cukru;
c) ilość sprzedanego cukru białego oraz 
jego ceny i warunki sprzedaży.

Or. fr

Poprawka 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 i (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 i
Przedsiębiorstwa zatwierdzone

1. Na wniosek przedsiębiorstwa 
produkującego cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy lub przedsiębiorstwa 
przetwarzającego te produkty na jeden 
z produktów wymienionych w wykazie, 
o którym mowa w art. 101m ust. 2, 
państwa członkowskie zatwierdzają takie 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że:
a) przedsiębiorstwo wykaże zdolność 
prowadzenia produkcji na skalę 
przemysłową;
b) przedsiębiorstwo wyrazi zgodę na 
przedstawianie wszelkich wymaganych 
informacji i poddanie się kontrolom 
określonym w niniejszym rozporządzeniu;
c) nie zawieszono ani nie wycofano 
wydanego przedsiębiorstwu zatwierdzenia.
2. Przedsiębiorstwa zatwierdzone 
przedstawiają państwu członkowskiemu, 
na którego terytorium ma miejsce zbiór 
buraków bądź trzciny cukrowej lub 
rafinacja, następujące informacje:
a) ilość buraków lub trzciny cukrowej, na 
którą zawarto umowę dostawy, oraz 
odpowiadający im szacunkowy plon 
buraków lub trzciny cukrowej oraz uzysk 
cukru z hektara;
b) dane dotyczące przewidywanych i 
rzeczywistych dostaw buraków 
cukrowych, trzciny cukrowej i cukru 
surowego oraz produkcji cukru, a także 
bilansu zapasów cukru;
c) ilość sprzedanego cukru białego oraz 
jego ceny i warunki sprzedaży.

Or. es
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Poprawka 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 j
Dostosowanie kwot krajowych

Komisja – w drodze aktów delegowanych 
przyjmowanych zgodnie z art. 160 – może 
dostosować kwoty określone w załączniku 
IIIb na podstawie decyzji podjętych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 101k.

Or. es

Poprawka 1466
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101k
Ponowny przydział kwoty krajowej

Państwo członkowskie może zmniejszyć 
lub zmniejszyć i ponownie przydzielić 
kwotę cukru lub izoglukozy lub syropu 
inulinowego przydzieloną 
przedsiębiorstwu mającemu siedzibę na 
jego terytorium:
a) o najwyżej 10%
Taką możliwość wyklucza się jednak, 
jeżeli przedsiębiorstwo w pełni 
wykorzystywało swoją kwotę w 
poprzednich latach gospodarczych.
lub
b) zgodnie z przepisami, które zostaną 
określone w załączniku (x).
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W takich przypadkach państwa 
członkowskie stosują 
obiektywne i niedyskryminujące kryteria.

Or. en

Poprawka 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 k
Przenoszenie kwot 

krajowych i zmniejszanie kwot
1. Państwo członkowskie może zmniejszyć 
najwyżej o 10% kwotę cukru lub 
izoglukozy przydzieloną przedsiębiorstwu 
mającemu siedzibę na jego terytorium. W 
tym celu państwa członkowskie stosują 
obiektywne i niedyskryminujące kryteria.
2. Państwa członkowskie mogą przenosić 
kwoty między przedsiębiorstwami na 
warunkach określonych w załączniku IIIc 
oraz przy uwzględnieniu interesów każdej 
z zainteresowanych stron, 
a w szczególności plantatorów buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej.
3. Państwa członkowskie przydzielają 
część kwoty uwolnionej na podstawie ust. 
1 i 2 jednemu lub kilku przedsiębiorstwom 
mającym siedzibę na jego terytorium, bez 
względu na to, czy wcześniej została im 
przydzielona kwota.

Or. es

Poprawka 1468
Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101k
Przenoszenie kwot 

krajowych i zmniejszenie kwot
1. Państwo członkowskie może zmniejszyć 
kwotę cukru lub izoglukozy przydzieloną 
przedsiębiorstwu mającemu siedzibę na 
jego terytorium o najwyżej 10%. W takich 
przypadkach państwa członkowskie 
stosują obiektywne i niedyskryminujące 
kryteria.
2. Państwa członkowskie mogą 
dokonywać transferu kwot między 
przedsiębiorstwami zgodnie z przepisami 
określonymi w załączniku XX oraz po 
uwzględnieniu interesów każdej 
z zainteresowanych stron, a w pierwszym 
rzędzie plantatorów buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej.
3. Dane państwo członkowskie przydziela 
część kwoty uwolnioną na mocy ust. 1 i 2 
co najmniej jednemu przedsiębiorstwu 
mającemu siedzibę na jego terytorium bez 
względu na to, czy wcześniej została mu 
przydzielona kwota.

Or. fr

Poprawka 1469
Britta Reimers, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101l
Produkcja pozakwotowa

1. Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy 
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wyprodukowane w roku gospodarczym w 
ilościach przekraczających kwotę, o której 
mowa w art. 101h, mogą być:
a) wykorzystane do przetworzenia 
pewnych produktów, o których mowa w 
art. 101m;
b) przeniesione do kwoty produkcyjnej 
następnego roku gospodarczego na 
podstawie art. 101n;
c) wykorzystane w ramach szczególnego 
systemu dostaw dla regionów najbardziej 
oddalonych na podstawie [rozdziału III 
rozporządzenia [ex (WE) nr 247/2006] 
Parlamentu Europejskiego i Rady;
d) wywiezione w ramach limitu 
ilościowego ustalonego przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych na podstawie art. 218 
Traktatu; lub
e) automatycznie uwolnione na rynku 
wewnętrznym jako cukier kwotowy w celu 
dostosowania podaży do zmian popytu, w 
ramach tymczasowego mechanizmu 
zarządzania rynkiem określonego w art. 
101 ust. 1b.

Or. en

Poprawka 1470
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101l
Przekroczenie kwoty

Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy 
wyprodukowane w roku gospodarczym w 
ilościach przekraczających kwotę, o której 
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mowa w art. XX, mogą być:
a) wykorzystane do przygotowania 
niektórych produktów, o których mowa w 
art. XX;
b) przeniesione do kwoty produkcyjnej 
kolejnego roku gospodarczego, zgodnie z 
art. XX;
c) wykorzystane w ramach szczególnego 
systemu dostaw dla regionów najbardziej 
oddalonych na podstawie [rozdziału III 
rozporządzenia [ex (WE) nr 247/2006] 
Parlamentu Europejskiego i Rady; ou
d) wywiezione w ramach limitu 
ilościowego ustalonego przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych na podstawie art. 218 
Traktatu; lub
e) automatycznie uwolnione na rynku 
wewnętrznym jako cukier kwotowy w celu 
dostosowania dostaw do zmian popytu, w 
ilościach i na warunkach określonych 
przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych przyjętych na mocy 
art. 101p ust. 6 oraz na podstawie 
przewidywanego bilansu dostaw.
Środki, o których mowa w niniejszym 
artykule, są wdrażane przed 
uruchomieniem jakichkolwiek środków 
zapobiegania zakłóceniom na rynku, o 
których mowa w art. 154 ust. 1.
Pozostałe ilości podlegają opłacie za 
przekroczenie kwoty krajowej, o której 
mowa w art. XX.

Or. fr

Poprawka 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 l (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 l
Produkcja pozakwotowa

1. Cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy 
wyprodukowane w danym roku 
gospodarczym w ilościach 
przekraczających kwotę, o której mowa w 
art. 101h, można:
a) wykorzystać do wytworzenia 
produktów, o których mowa w art. 101m;
b) przenieść do kwoty produkcyjnej 
następnego roku gospodarczego na 
podstawie art. 101n;

c) wykorzystać w ramach szczególnego 
systemu dostaw dla regionów najbardziej 
oddalonych zgodnie z tytułem II 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady [poprzednio (WE) 
nr 247/2006]; lub
d) wywieźć w ramach limitu ilościowego 
ustalonego przez Komisję – w drodze 
aktów wykonawczych – przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych na podstawie art. 218 
Traktatu; lub
e) wprowadzić automatycznie na rynek 
wewnętrzny jako cukier kwotowy w celu 
dostosowania dostaw do zmian popytu, w 
ilościach i na warunkach określonych 
przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych przyjętych na mocy 
art. 101p ust. 6 oraz na podstawie 
przewidywanego bilansu dostaw.
Środki, o których mowa w niniejszym 
artykule, są zatwierdzane przed 
uruchomieniem jakichkolwiek środków 
zapobiegania zakłóceniom na rynku, o 
których mowa w art. 154 ust. 1.
Pozostałe ilości podlegają opłacie z tytułu 
nadwyżek, o której mowa w art. 101o.
2. Do aktów wykonawczych 
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przyjmowanych na mocy niniejszego 
artykułu ma zastosowanie procedura 
sprawdzająca, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. es

Poprawka 1472
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 101 l
Produkcja pozakwotowa

1. Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy 
wyprodukowane w roku gospodarczym w 
ilościach przekraczających kwotę, o której 
mowa w art. 101h, mogą być:
a) wykorzystane do przetworzenia 
pewnych produktów, o których mowa w 
art. 101m;
b) przeniesione do kwoty produkcyjnej 
następnego roku gospodarczego na 
podstawie art. 101n;
c) wykorzystane w ramach szczególnego 
systemu dostaw dla regionów najbardziej 
oddalonych na podstawie [rozdziału III 
rozporządzenia [ex (WE) nr 247/2006] 
Parlamentu Europejskiego i Rady; lub
d) wywiezione w ramach limitu 
ilościowego ustalonego przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych na podstawie art. 218 
Traktatu; lub
e) automatycznie uwolnione na rynku 
wewnętrznym na podstawie 
przewidywanego bilansu dostaw w celu 
zachowania strukturalnej równowagi 
rynku, w ilościach i na warunkach 
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określonych przez Komisję.
Środki, o których mowa w niniejszym 
artykule, są wdrażane przed 
uruchomieniem jakichkolwiek środków 
zapobiegania zakłóceniom na rynku, o 
których mowa w art. 154 ust. 1. Pozostałe 
ilości podlegają opłacie z tytułu nadwyżek, 
o której mowa w art. 101o.
2. Na mocy niniejszego artykułu akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. pl

Poprawka 1473
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101l
Produkcja pozakwotowa

1. Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy 
wyprodukowane w roku gospodarczym w 
ilościach przekraczających kwotę, o której 
mowa w art. 101h, mogą być:
a) wykorzystane do przetworzenia 
pewnych produktów, o których mowa w 
art. 101m;
b) przeniesione do kwoty produkcyjnej 
następnego roku gospodarczego na 
podstawie art. 101n;
c) wykorzystane w ramach szczególnego 
systemu dostaw dla regionów najbardziej 
oddalonych na podstawie [rozdziału III 
rozporządzenia [ex (WE) nr 247/2006] 
Parlamentu Europejskiego i Rady; lub
d) wywiezione w ramach limitu 
ilościowego ustalonego przez Komisję – w 
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drodze aktów wykonawczych – przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych na podstawie art. 218 
Traktatu;
e) automatycznie udostępnione na rynku 
wewnętrznym na podstawie 
przewidywanego bilansu dostaw w celu 
zachowania równowagi strukturalnej 
rynku, w ilościach i na warunkach 
określonych przez Komisję.
Środki, o których mowa w niniejszym 
artykule, są wdrażane przed 
uruchomieniem jakichkolwiek środków 
zapobiegania zakłóceniom na rynku, o 
których mowa w art. 154 ust. 1.
Pozostałe ilości podlegają opłacie z tytułu 
nadwyżek, o której mowa w art. 101o.
2. Akty wykonawcze na podstawie 
niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka formalizuje obecną sytuację, przewidując możliwość udostępnienia 
pewnych ilości cukru pozakwotowego na rynku UE. Została sporządzona w celu zapewnienia 
jasności prawa i stabilności rynku. Szczególnie decyzja o udostępnieniu (nie 
przekwalifikowaniu) cukru pozakwotowego powinna opierać się na analizie danych 
ilościowych (a nie na „znacznych nawracających” napięciach, które dają możliwość różnej 
interpretacji).

Poprawka 1474
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101l
Produkcja pozakwotowa
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1. Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy 
wyprodukowane w roku gospodarczym w 
ilościach przekraczających kwotę, o której 
mowa w art. 101 (x), mogą być:
a) wykorzystane do przetworzenia 
pewnych produktów, o których mowa w 
art. 101 (x);
b) przeniesione do kwoty produkcyjnej 
następnego roku gospodarczego na 
podstawie art. 101 (x);
c) wykorzystane w ramach szczególnego 
systemu dostaw dla regionów najbardziej 
oddalonych na podstawie [rozdziału III 
rozporządzenia [ex (WE) nr 247/2006] 
Parlamentu Europejskiego i Rady; lub
d) wywiezione w ramach limitu 
ilościowego ustalonego przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych na podstawie art. 218 
Traktatu;
e) automatycznie udostępnione na rynku 
wewnętrznym na podstawie 
przewidywanego bilansu dostaw w celu 
zachowania równowagi strukturalnej 
rynku, w ilościach i na warunkach 
określonych przez Komisję.
Środki, o których mowa w niniejszym 
artykule, są wdrażane przed 
uruchomieniem jakichkolwiek środków 
zapobiegania zakłóceniom na rynku, o 
których mowa w art. 154 ust. 1.
Pozostałe ilości podlegają opłacie z tytułu 
nadwyżek, o której mowa w art. 101 (x).
2. Akty wykonawcze na podstawie 
niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 1475
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101l
Produkcja pozakwotowa

1. Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy 
wyprodukowane w roku gospodarczym w 
ilościach przekraczających kwotę, o której 
mowa w art. 101h, mogą być:
a) wykorzystane do przygotowania 
niektórych produktów, o których mowa w 
art. 101m;
b) przeniesione do kwoty produkcyjnej 
następnego roku gospodarczego zgodnie z 
art. 101n;
c) wykorzystane w ramach szczególnego 
systemu dostaw dla regionów najbardziej 
oddalonych na podstawie [rozdziału III 
rozporządzenia [ex (WE) nr 247/2006] 
Parlamentu Europejskiego i Rady; ou
d) wywiezione w ramach limitu 
ilościowego ustalonego przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych na podstawie art. 218 
Traktatu; lub
e) automatycznie uwolnione na rynku 
wewnętrznym – na podstawie 
przewidywanego bilansu dostaw w celu 
ochrony równowagi strukturalnej rynku –
w ilościach i na warunkach określonych 
przez Komisję.
Środki, o których mowa w niniejszym 
artykule, są wdrażane przed 
uruchomieniem jakichkolwiek środków 
zapobiegania zakłóceniom na rynku, o 
których mowa w art. 154 ust. 1.
Pozostałe ilości podlegają opłacie z tytułu 
nadwyżek, o której mowa w art. 101o.
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2. Akty wykonawcze przewidziane na 
mocy niniejszego artykułu przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 162 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 1476
Britta Reimers, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 m (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101m
Tymczasowy mechanizm zarządzania 

rynkiem
Do czasu zakończenia systemu kwot w 
celu zrównoważenia rynku stosuje się 
tymczasowy mechanizm zarządzania 
rynkiem, automatycznie uruchamiający 
następujące środki:
– zawieszenie należności celnych, jak 
opisano w art. 130b; oraz
– udostępnianie poza kwotami, jak 
opisano w art. 101l ust. 1 lit. e). Jeżeli są 
dostępne w ilości porównywalnej do ilości 
przyznanej w drodze zawieszenia 
należności celnych i przy zerowej stawce 
podatku.
Tymczasowy mechanizm zarządzania 
rynkiem jest automatycznie uruchamiany 
w momencie, gdy dane Komisji 
Europejskiej dotyczące pochodzącego z 
importu cukru surowego osiągną poziom 
poniżej 3,5 miliona ton w roku 
gospodarczym. Oceny te rozpoczynają się 
dla każdego roku gospodarczego nie 
później niż w dniu 30 października.
Przed dniem 1 marca 2014 r. Komisja 
Europejska – w drodze aktu 
delegowanego przyjętego na podstawie 
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art. 101 ust. 1b – określa wszystkie 
konieczne ustalenia niezbędne do 
wdrożenia niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Kwoty produkcyjne dla cukru ograniczają produkcję w UE do 13,5 miliona ton cukru białego, 
natomiast jego spożycie wynosi około 16,8 miliona ton. W przypadku gdy preferencyjne 
dostawy z importu nie następują zgodnie z planem, należy dopuścić większe dostawy z innych 
źródeł, aby nie spowodować deficytu na rynku UE. Aby uniknąć dyskryminacji jakichkolwiek 
podmiotów w łańcuchu, muszą oni (nie tylko dostawcy) mieć porównywalnie równy dostęp do 
tego tymczasowego mechanizmu zarządzania rynkiem.

Poprawka 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 m (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 m
Cukier przemysłowy

1. Cukier przemysłowy, izoglukoza 
przemysłowa lub przemysłowy syrop 
inulinowy są zastrzeżone do produkcji 
jednego z produktów, o których mowa 
w ust. 2, jeżeli:
a) są objęte umową dostawy zawartą przed 
końcem roku gospodarczego między 
producentem i użytkownikiem, którym 
udzielono zatwierdzenia na podstawie art. 
101i; oraz

b) zostały dostarczone użytkownikowi 
najpóźniej do dnia 30 listopada 
następnego roku gospodarczego.
2. W celu uwzględnienia postępu 
technicznego Komisja – w drodze aktów 
delegowanych przyjmowanych zgodnie z 
art. 160 – może sporządzić wykaz 
produktów, do produkcji których można 
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stosować cukier przemysłowy, izoglukozę 
przemysłową lub przemysłowy syrop 
inulinowy.
Wykaz ten zawiera między innymi 
następujące produkty:
a) bioetanol, alkohol, rum, żywe kultury 
drożdży i określone ilości syropów do 
smarowania i syropów do przetworzenia 
na „Rinse appelstroop”;
b) określone produkty przemysłowe 
niezawierające cukru, do wytworzenia 
których należy użyć cukru, izoglukozy lub 
syropu inulinowego;
c) określone produkty chemiczne lub 
farmaceutyczne zawierające cukier, 
izoglukozę lub syrop inulinowy.

Or. es

Poprawka 1478
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 m (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 m
Cukier przemysłowy

1. Cukier przemysłowy, izoglukoza 
przemysłowa lub przemysłowy syrop 
inulinowy są zastrzeżone do produkcji 
jednego z produktów, o których mowa 
w ust. 2, w przypadku gdy:
a) są objęte umową dostawy zawartą przed 
końcem roku gospodarczego między 
producentem i użytkownikiem, którzy 
zostali zatwierdzeni na podstawie art. XX;
oraz
b) zostały dostarczone użytkownikowi do 
dnia 30 listopada kolejnego roku 
gospodarczego.
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2. Komisja sporządza wykaz produktów, w 
których produkcji wykorzystuje się cukier 
przemysłowy, izoglukozę przemysłową lub 
przemysłowy syrop inulinowy.
Wykaz ten obejmuje w szczególności:
a) bioetanol, alkohol, rum, żywe kultury 
drożdży i określone ilości syropów do 
smarowania i syropów przetwarzanych na 
„Rinse appelstroop”;
b) niektóre produkty przemysłowe 
niezawierające cukru, do 
wyprodukowania których używa się 
cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego;
c) niektóre produkty chemiczne lub 
farmaceutyczne zawierające cukier, 
izoglukozę lub syrop inulinowy.

Or. fr

Poprawka 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 n (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 n
Przenoszenie nadwyżek cukru na kolejny 

rok gospodarczy
1. Przedsiębiorstwa mogą podjąć decyzję o 
przeniesieniu na kolejny rok gospodarczy 
całości lub części produkcji 
przekraczającej przyznaną im kwotę 
produkcji cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego. Nie naruszając przepisów 
ust. 3, decyzja taka jest nieodwołalna.
2. Przedsiębiorstwa, które podejmą 
decyzję określoną w ust. 1:
a) powiadamiają dane państwo 
członkowskie przed upływem terminu 
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wyznaczonego przez to państwo 
członkowskie:
– między 1 lutego a 15 sierpnia bieżącego 
roku gospodarczego, o ilości cukru 
trzcinowego, jaką zamierzają przenieść;
– między 1 lutego a 15 sierpnia bieżącego 
roku gospodarczego – o innych ilościach 
cukru lub syropu insulinowego, jakie 
zamierzają przenieść;
b) zobowiązują się do przechowywania 
tych ilości na własny koszt do końca 
bieżącego roku gospodarczego.
3. Jeżeli ostateczna produkcja 
przedsiębiorstwa w danym roku 
gospodarczym była niższa niż produkcja 
szacowana w momencie podejmowania 
decyzji na podstawie ust. 1, przeniesioną 
ilość można skorygować z mocą wsteczną 
najpóźniej do dnia 31 października 
kolejnego roku gospodarczego.
4. Przeniesione ilości uznaje się za 
pierwsze ilości wyprodukowane w ramach 
kwoty w kolejnym roku gospodarczym.
5. Cukier przechowywany zgodnie 
z przepisami niniejszego artykułu 
w danym roku gospodarczym nie może 
podlegać innym środkom w zakresie 
przechowywania określonym w art. 16 lub 
101d.

Or. es

Poprawka 1480
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 n (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101n
Przeniesienie nadwyżki cukru
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1. Każde przedsiębiorstwo może podjąć 
decyzję o przeniesieniu całości lub części 
nadwyżki produkcji wykraczającej poza 
przyznaną mu kwotę cukru, kwotę 
izoglukozy lub kwotę syropu inulinowego, 
tak aby nadwyżka ta była traktowana jako 
część produkcji z następnego roku 
gospodarczego. Nie naruszając ust. 3, 
decyzja taka jest nieodwołalna.
2. W przypadku podjęcia decyzji, o której 
mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo:
a) powiadamia dane państwo 
członkowskie przed terminem, który ustala 
to państwo członkowskie:
– pomiędzy dniem 1 lutego a dniem 15 
sierpnia danego roku gospodarczego –
o przenoszonych ilościach cukru 
trzcinowego;
– pomiędzy dniem 1 lutego a dniem 15 
sierpnia danego roku gospodarczego –
o innych przenoszonych ilościach cukru 
lub syropu inulinowego;
b) zobowiązuje się do przechowywania 
tych ilości na własny koszt do końca 
danego roku gospodarczego.
3. Jeżeli ostateczna produkcja 
przedsiębiorstwa w danym roku 
gospodarczym była niższa niż produkcja 
szacowana w momencie podejmowania 
decyzji, o której mowa w ust. 1, 
przeniesioną ilość można skorygować 
z mocą wsteczną najpóźniej do dnia 31 
października następnego roku 
gospodarczego.
4. Przeniesione ilości uznaje się za 
pierwsze ilości wyprodukowane w ramach 
kwoty w kolejnym roku gospodarczym.
5. Cukier przechowywany zgodnie z 
przepisami niniejszego artykułu w danym 
roku gospodarczym nie może podlegać 
żadnym innym środkom w zakresie 
przechowywania zgodnie z art. XX, XX 
lub XX.



PE494.484v01-00 60/179 AM\909518PL.doc

PL

Or. fr

Poprawka 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 o (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 o
Opłata z tytułu nadwyżek

1. Pobiera się opłatę z tytułu:
a) nadwyżek cukru, izoglukozy i syropu 
inulinowego wyprodukowanych 
w dowolnym roku gospodarczym, 
z wyjątkiem ilości przeniesionych do 
produkcji kwotowej w kolejnym roku 
gospodarczym i przechowywanych 
zgodnie z art. 101n lub ilości, o których 
mowa w art. 101n lit. c), d) i e);
b) cukru przemysłowego, izoglukozy 
przemysłowej oraz przemysłowego syropu 
inulinowego, w odniesieniu do których w 
terminie wyznaczonym przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2 – nie dostarczono dowodu, że 
zostały one przetworzone na jeden z 
produktów, o których mowa w art. 101m 
ust. 2;
c) cukru, izoglukozy i syropu inulinowego 
wycofanych z rynku zgodnie z art. 101d, w 
odniesieniu do których nie wypełniono 
zobowiązań określonych w art. 101d 
ust. 3.
2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – ustala wysokość opłaty z 
tytułu nadwyżek na dostatecznie wysokim 
poziomie, aby uniknąć gromadzenia 
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ilości, o których mowa w ust. 1.
3. Państwa członkowskie pobierają opłatę 
z tytułu nadwyżek, o której mowa w ust. 1, 
od przedsiębiorstw na ich terytorium 
w wysokości zależnej od ilości produkcji, 
o której mowa w ust. 1, stwierdzonej 
w tych przedsiębiorstwach w danym roku 
gospodarczym.

Or. es

Poprawka 1482
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 o (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101o
Opłata z tytułu nadwyżek

1. Opłatę z tytułu nadwyżek nalicza się w 
stosunku do ilości:
a) nadwyżek cukru, nadwyżek izoglukozy i 
nadwyżek syropu inulinowego 
wyprodukowanych w danym roku 
gospodarczym, z wyjątkiem ilości 
przeniesionych do produkcji kwotowej w 
następnym roku gospodarczym i 
przechowywanych na podstawie art. XX 
lub ilości, o których mowa w art. XX ust. 1 
lit. c), d) i e);
b) cukru przemysłowego, izoglukozy 
przemysłowej oraz przemysłowego syropu 
inulinowego, w odniesieniu do których w 
terminie ustalonym przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2 – nie dostarczono dowodu, że 
zostały wykorzystane w jednym z 
produktów, o których mowa w art. XX ust. 
XX;



PE494.484v01-00 62/179 AM\909518PL.doc

PL

c) cukru, izoglukozy i syropu inulinowego 
wycofanych z rynku zgodnie z art. XX, w 
odniesieniu do których nie wypełniono 
zobowiązań określonych w art. XX ust. 
XX.
2. Komisja ustala – w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – wysokość opłaty z tytułu 
nadwyżek na dostatecznie wysokim 
poziomie, by uniknąć gromadzenia ilości, 
o których mowa w ust. 1.
3. Państwa członkowskie pobierają opłatę 
z tytułu nadwyżek, o której mowa w ust. 1 
od przedsiębiorstw mających siedzibę na 
ich terytorium w wysokości zależnej od 
wyprodukowanej ilości, o której mowa w 
ust. 1, ustalonej dla tych przedsiębiorstw 
na dany rok gospodarczy.

Or. fr

Poprawka 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 p (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 p
Przekazane uprawnienia

1. Komisja posiada uprawnienia do
przyjmowania zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
2-6.
2. Ze względu na konieczność 
zagwarantowania, że przedsiębiorstwa, o 
których mowa w art. 101i, wypełniają swe 
zobowiązania, Komisja może przyjąć – w 
drodze aktów delegowanych – przepisy 
dotyczące udzielania i wycofywania 
zatwierdzeń udzielanych tym 
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przedsiębiorstwom oraz kryteriów 
nakładania kar administracyjnych.
3. Ze względu na konieczność 
uwzględnienia charakterystycznych cech 
sektora cukru i ochrony interesów 
wszystkich stron, Komisja może określić –
w drodze aktów delegowanych –
dodatkowe definicje produkcji cukru, 
izoglukozy i syropu insulinowego, 
produkcji przedsiębiorstwa oraz warunki 
regulujące sprzedaż do regionów 
najbardziej oddalonych.
4. Ze względu na konieczność upewniania 
się, że plantatorzy buraków cukrowych są 
włączani w podejmowanie decyzji w 
sprawie przeniesienia pewnych ilości z 
produkcji, Komisja może – w drodze 
aktów delegowanych – ustanowić przepisy 
dotyczące przeniesień cukru.
5. Ze względu na konieczność 
dostosowania ceny minimalnej w 
przypadku gdy faktyczna jakość buraków 
cukrowych odbiega od jakości 
standardowej, Komisja może przyjąć – w 
drodze aktów delegowanych – zasady 
podwyższania lub obniżania ceny, o 
których mowa w art. 101g ust. 3.
6. Ze względu na konieczność 
zapobiegania wszelkim zakłóceniom na 
rynku Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – może określić warunki 
wprowadzania cukru pozakwotowego, o 
którym mowa w art. 101l ust. 1 lit. e), na 
rynek cukru kwotowego.

Or. es

Poprawka 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 p (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101p
Przekazane uprawnienia

W celu uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań sektora cukru i aby 
zapewnić należyte uwzględnienie 
interesów wszystkich stron, Komisja – w 
drodze aktów delegowanych – może 
przyjąć przepisy dotyczące zmiany 
wysokości cen, które będą stosowane, jak 
określono w art. 101g ust. 3:

Or. en

Poprawka 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 q (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 q
Uprawnienia wykonawcze

W odniesieniu do przedsiębiorstw, o 
których mowa w art. 101i, Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2 – może ustanowić przepisy 
dotyczące:
a) składania przez przedsiębiorstwa 
wniosków o zatwierdzenie, rejestrów, jakie 
mają prowadzić zatwierdzone 
przedsiębiorstwa, informacji, jakie mają 
przekazywać zatwierdzone 
przedsiębiorstwa;
b) kontroli, jakie państwa członkowskie 
mają przeprowadzać w zatwierdzonych 
przedsiębiorstwach;
c) przekazywania Komisji i zatwierdzonym 
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przedsiębiorstwom informacji przez 
państwa członkowskie;
d) dostarczania przedsiębiorstwom 
surowców, w tym umów dostawy i kwitów 
dostaw;
e) ekwiwalent cukru, o którym mowa w 
art. 101l ust. 1 lit a);
f) szczególnego systemu dostaw dla 
regionów najbardziej oddalonych;
g) wywozu, o którym mowa w art. 101l ust. 
1 lit d);
h) współpracy państw członkowskich w 
celu zapewnienia skutecznych kontroli;
i) zmiany terminów określonych w art. 
101n;
j) określenia ilości nadwyżek, 
przekazywania informacji i wnoszenia 
opłaty z tytułu nadwyżek, o której mowa w 
art. 101o;
k) automatycznego wprowadzania cukru 
pozakwotowego na rynek cukru 
kwotowego, o którym mowa w art. 101l 
ust. 1 lit. e).

Or. es

Poprawka 1486
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 q (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101q
Uprawnienia wykonawcze

1a. W celu uwzględnienia uwarunkowań 
przemysłowych rafinerii cukru 
uzyskiwanego z trzciny cukrowej należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów wykonawczych 
na podstawie art. 291 Traktatu w 
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odniesieniu do ustalenia wykazu rafinerii 
przemysłowych.

Or. en

Poprawka 1487
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 1 – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wyników ocen skutków, 
zakończonych przed 31 grudnia 2012 r., 
systemu kwot mlecznych i zniesienia praw 
do sadzenia w sektorze win Komisja 
przedstawi do 30 czerwca 2013 r. wniosek 
w sprawie kontynuacji lub zmiany procesu 
likwidowania kwot i praw do sadzenia 
w sektorze mleka, win i buraków.

Or. pt

Poprawka 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie prowadzą rejestr 
winnic, który zawiera aktualne informacje 
na temat potencjału produkcyjnego.

1. Państwa członkowskie prowadzą rejestr 
winnic, który zawiera aktualne informacje 
na temat potencjału produkcyjnego, który 
jest zintegrowany z systemem identyfikacji 
działek rolnych przewidzianym 
w Zintegrowanym Systemie Zarządzania 
i Kontroli wspólnej polityki rolnej.

Or. pt
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Poprawka 1489
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Począwszy od 1 stycznia 2016 r.
Komisja może – w drodze aktu 
wykonawczego – podjąć decyzję, że ust. 1-
3 niniejszego artykułu nie mają już 
zastosowania. Przedmiotowy akt 
wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

skreślony

Or. de

Poprawka 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 1 b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SYSTEM OGRANICZANIA 
PRODUKCJI

Or. es

Poprawka 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 102a
Właściwe organy krajowe w sektorze wina
1. Nie naruszając innych przepisów 
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niniejszego rozporządzenia dotyczących 
określania właściwych organów 
krajowych, państwa członkowskie 
wyznaczają co najmniej jeden organ, 
który jest odpowiedzialny za 
zagwarantowanie zgodności z przepisami 
Unii odnoszącymi się do sektora wina. W 
szczególności państwa członkowskie 
wyznaczają laboratoria upoważnione do 
prowadzenia oficjalnych analiz w sektorze 
wina. Wyznaczone laboratoria spełniają 
kryteria ogólne dotyczące funkcjonowania 
laboratoriów badawczych, ustanowione w 
normie ISO/IEC 17025.
2. Państwa członkowskie przekazują do 
wiadomości Komisji nazwy i adresy 
organów i laboratoriów, o których mowa 
w ust. 1. Komisja podaje te informacje do 
wiadomości publicznej i aktualizuje je 
regularnie.

Or. fr

Poprawka 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 102b
Ocena w sektorze wina

Państwa członkowskie zgłaszają i 
przeprowadzają ocenę w sektorze wina:
a) w odniesieniu do nielegalnych 
nasadzeń dokonanych po dniu 31 sierpnia 
1998 r., o których mowa w art. 85a 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, do 
dnia 1 marca każdego roku państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
informacje na temat obszarów 
obsadzonych winoroślą bez odpowiednich 
praw do sadzenia po dniu 31 sierpnia 
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1998 r. oraz obszarów wykarczowanych 
na podstawie ust. 1 wymienionego 
artykułu;
b) w odniesieniu do obowiązkowego 
uregulowania sytuacji prawnej 
nielegalnych nasadzeń dokonanych przed 
dniem 1 września 1998 r., o których mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007, 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
do dnia 1 marca każdego odnośnego roku 
informacje dotyczące:
i) obszarów obsadzonych winoroślą bez 
odpowiednich praw do sadzenia przed 
dniem 1 września 1998 r.;
ii) obszarów, których sytuacja prawna 
została uregulowana, przewidzianych 
opłat oraz średniej wartości regionalnych 
praw do sadzenia, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007;
c) Do dnia 1 marca każdego roku państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji 
sprawozdanie dotyczące realizacji w 
poprzednim roku budżetowym działań 
przewidzianych w programach pomocy, o 
których mowa w części II tytuł I rozdział 
II sekcja IV.
Sprawozdania te wymieniają i opisują 
działania, na które przyznana była pomoc 
Unii w ramach programów wsparcia, a 
zwłaszcza przedstawiają szczegóły 
dotyczące wdrażania działań 
promocyjnych, o których mowa w art. 43;
d) do dnia 1 marca 2014 r. państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji ocenę 
opłacalności programów wsparcia, a także 
sugestie dotyczące sposobów zwiększenia 
ich skuteczności;
e) Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć przepisy 
dotyczące powiadamiania i oceny w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu.

Or. fr
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Poprawka 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Produkty sektora wina są wprowadzane 
do obrotu w Unii, jeśli posiadają oficjalnie 
zatwierdzony dokument towarzyszący.

1. Produkty sektora wina są wprowadzane 
do obrotu w Unii, jeśli posiadają oficjalnie 
zatwierdzony dokument towarzyszący.
Uwzględniając potrzebę ujednolicenia 
i uproszczenia dokumentacji stosowanej 
przez państwa członkowskie, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych 
określających przepisy dotyczące 
wzorcowego dokumentu obiegowego, 
który należy stosować.

Or. pt

Poprawka 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoby fizyczne, osoby prawne lub grupy 
osób, w których posiadaniu znajdują się 
produkty objęte sektorem wina w związku 
z wykonywanym przez nie zawodem, w 
szczególności producenci, podmioty 
zajmujące się butelkowaniem i 
przetwarzaniem produktów, o których 
mowa, a także handlowcy, są zobowiązane 
do prowadzenia rejestrów przychodu i 
rozchodu tych produktów.

2. Osoby fizyczne, osoby prawne lub grupy 
osób, w których posiadaniu znajdują się
przeznaczone na rynek produkty objęte 
sektorem wina w związku 
z wykonywanym przez nie zawodem, 
w szczególności producenci, podmioty 
zajmujące się butelkowaniem 
i przetwarzaniem produktów, o których 
mowa, a także handlowcy, są zobowiązane 
do prowadzenia rejestrów przychodu 
i rozchodu tych produktów.

Or. pt
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Poprawka 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uwzględniając potrzebę ułatwienia 
przewozu produktów winiarskich i jego 
weryfikacji przez państwa członkowskie, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
sprawie:

3. Uwzględniając potrzebę ułatwienia 
przewozu produktów winiarskich i jego 
weryfikacji przez państwa członkowskie, a 
także postanowienia zawarte w ust. 1 
powyżej, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w sprawie:

Or. pt

Poprawka 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 3 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) Uproszczenie i ujednolicenie rejestru.

Or. pt

Poprawka 1497
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przepisy dotyczące zawartości rejestru, 
produktów, które należy w nim 
uwzględniać, terminów wpisów do rejestru 
oraz zamykania rejestrów;
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Or. de

Poprawka 1498
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisy dotyczące zawartości rejestru, 
produktów, które należy w nim 
uwzględniać, terminów wpisów do rejestru 
oraz zamykania rejestrów;

skreślona

Or. de

Poprawka 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 b
Zakaz sadzenia nowych winorośli

1. Sadzenie odmian winorośli 
klasyfikowanych zgodnie z art. 24 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) 479/2008 z 
dnia 29 kwietnia 2008 r., jest ogólnie 
zakazane.
2. Szczepienie odmian winorośli 
wymienionych w poprzednim ustępie 1 na 
innych odmianach winorośli niż te, o 
których mowa w wymienionym artykule, 
jest również zakazane.
3. Niezależnie od ust. 1 i 2 sadzenie i 
szczepienie, o których mowa w tych 
ustępach, jest dozwolone, jeżeli jest objęte:
a) prawami do nowego sadzenia 
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przyznanymi na mocy art. 103c;
b) prawami do ponownego sadzenia 
przyznanymi na mocy art. 103d;

c) prawami do sadzenia przydzielonymi z 
rezerwy, przyznanymi na mocy art. 103e i 
103f.

4. Prawa do sadzenia, o których mowa w 
ust. 3, są przyznawane w hektarach.
5. Artykuły 103c-103f mają zastosowanie 
co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r.
6. Państwa członkowskie mogą 
postanowić przedłużyć na swoim 
terytorium termin określony w 
poprzednim ustępie. W takim przypadku 
przepisy regulujące system praw do 
sadzenia określony w niniejszym artykule 
mają odpowiednio zastosowanie w danym 
państwie członkowskim.

Or. es

Poprawka 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 b
Zakaz sadzenia nowych winorośli

1. Sadzenie odmian winorośli 
klasyfikowanych zgodnie z art. 24 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) 479/2008 z 
dnia 29 kwietnia 2008 r., jest ogólnie 
zakazane.
2. Szczepienie odmian winorośli 
wymienionych w poprzednim ustępie 1 na 
innych odmianach winorośli niż te, o 
których mowa w wymienionym artykule, 
jest również zakazane.
3. Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2, 
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sadzenie i szczepienie, o których mowa w 
tych ustępach, jest dozwolone, jeśli jest 
objęte:
a) prawami do nowego sadzenia 
przyznanymi na mocy art. 103c;
b) prawami do ponownego sadzenia, 
przyznanymi na mocy art. 103d;
c) prawem do sadzenia przydzielonymi z 
rezerwy, przyznanymi na mocy art. 103e i 
103f.
4. Prawa do sadzenia, o których mowa w 
ust. 3, są przyznawane w hektarach.
5. Artykuły 103c-103f mają zastosowanie 
co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r.
6. Państwa członkowskie mogą 
postanowić przedłużyć na swoim 
terytorium termin określony w 
poprzednim ustępie. W takim przypadku 
przepisy regulujące system praw do 
sadzenia określony w niniejszym artykule 
mają odpowiednio zastosowanie w danym 
państwie członkowskim.

Or. es

Uzasadnienie

Celem wszystkich poprawek do tego artykułu jest chronienie systemu kontroli potencjału 
produkcyjnego, poprawy jakości i stabilności cen, które wykazały swoją skuteczność i nie 
pociągają za sobą żadnych kosztów dla społeczeństwa.

Poprawka 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 c
Prawa do nowego sadzenia
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1. Nie naruszając przepisów poprzedniego 
artykułu, państwa członkowskie mogą 
przyznać producentom prawa do nowego 
sadzenia na obszarach:
a) przeznaczonych do nowego obsadzania 
w ramach działań dotyczących scalania 
gruntów lub wywłaszczania w interesie 
publicznym, zatwierdzonych zgodnie z 
prawem krajowym;
b) przeznaczonych do celów 
doświadczalnych;
c) przeznaczonych na szkółki szczepów;
lub
d) z których wino lub jego produkty są 
przeznaczone wyłącznie na spożycie 
własne.
2. Prawa do nowego sadzenia są 
wykonywane:
a) przez producenta, któremu zostały 
przyznane;
b) przed zakończeniem drugiego roku 
winiarskiego po roku, w którym zostały 
przyznane;
c) w celach, w których zostały przyznane.

Or. es

Poprawka 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 c
Prawa do nowego sadzenia

1. Nie naruszając przepisów poprzedniego 
artykułu, państwa członkowskie mogą 
przyznać producentom prawa do nowego 
sadzenia na obszarach:
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a) przeznaczonych do nowego obsadzania 
w ramach działań dotyczących scalania 
gruntów lub wywłaszczania w interesie 
publicznym, zatwierdzonych zgodnie z 
prawem krajowym;
b) przeznaczonych do celów 
doświadczalnych;
c) przeznaczonych na szkółki szczepów;
lub
d) z których wino lub jego produkty są 
przeznaczone wyłącznie na spożycie 
własne.
2. Prawa do nowego sadzenia są 
wykonywane:
a) przez producenta, któremu zostały 
przyznane;
b) przed zakończeniem drugiego roku 
winiarskiego po roku, w którym zostały 
przyznane;
c) w celach, w których zostały przyznane.

Or. es

Poprawka 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 d
Prawa do ponownego sadzenia

1. Państwa członkowskie przyznają prawa 
do ponownego sadzenia producentom, 
którzy wykarczowali obszar, na którym 
rosła prawnie uznana i zarejestrowana 
winorośl. W stosunku do wykarczowanych 
obszarów, na które została przyznana 
premia za karczowanie, nie przysługują 
jednak prawa do ponownego sadzenia.
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2. Państwa członkowskie mogą przyznać 
prawa do ponownego sadzenia 
producentom, którzy podejmą się 
wykarczowania obszaru, na którym rośnie 
winorośl. W takich przypadkach dany 
obszar należy wykarczować najpóźniej do 
końca trzeciego roku po zasadzeniu 
nowych winorośli, na które przyznano 
prawa do ponownego sadzenia.
3. Przyznane prawa do ponownego 
sadzenia odpowiadają obszarowi 
równoważnemu wykarczowanemu 
obszarowi pod względem czystego zbioru.
4. Prawa do ponownego sadzenia są 
wykonywane w gospodarstwie, któremu 
zostały przyznane. Państwa członkowskie 
mogą określić, że takie prawa do 
ponownego sadzenia mogą być 
wykonywane tylko na obszarze, na którym 
wykarczowano winorośl.
5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
przeniesienie praw do ponownego 
sadzenia lub części tych praw na inne 
gospodarstwo w tym samym państwie 
członkowskim, jeżeli:
a) część danego gospodarstwa zostaje 
przeniesiona do drugiego gospodarstwa;
b) obszary tego drugiego gospodarstwa są 
przeznaczone na:
c) produkcję win o chronionej nazwie 
pochodzenia lub chronionym oznaczeniu 
geograficznym lub
d) szkółki szczepów.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosowanie odstępstw przewidzianych w 
akapicie pierwszym nie prowadziło do 
ogólnego wzrostu potencjału 
produkcyjnego na ich terytorium, 
szczególnie w przypadku przenoszenia 
praw z gruntów nienawadnianych na 
grunty nawadniane.
6. Ustępy 1–5 mają zastosowanie 
odpowiednio do praw podobnych do praw 
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do ponownego sadzenia nabytych na mocy 
wcześniejszych przepisów prawa 
wspólnotowego lub krajowego.
7. Prawa do ponownego sadzenia nabyte 
na mocy art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) 
nr 1493/1999 są wykonywane w okresach 
przewidzianych w tym rozporządzeniu.

Or. es

Poprawka 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 d
Prawa do ponownego sadzenia

1. Państwa członkowskie przyznają prawa 
do ponownego sadzenia producentom, 
którzy wykarczowali obszar, na którym 
rosła uznana prawnie i zarejestrowana 
winorośl.
W stosunku do wykarczowanych 
obszarów, na które została przyznana 
premia za karczowanie, nie przysługują 
jednak prawa do ponownego sadzenia.
2. Państwa członkowskie mogą przyznać 
prawa do ponownego sadzenia 
producentom, którzy podejmą się 
wykarczowania obszaru, na którym rośnie 
winorośl. W takich przypadkach dany 
obszar należy wykarczować najpóźniej do 
końca trzeciego roku po zasadzeniu 
nowych winorośli, w odniesieniu do 
których przyznano prawa do ponownego 
sadzenia.
3. Przyznane prawa do ponownego 
sadzenia odpowiadają obszarowi 
równoważnemu wykarczowanemu 
obszarowi pod względem czystego zbioru.
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4. Prawa do ponownego sadzenia są 
wykonywane w gospodarstwie, któremu 
zostały przyznane. Państwa członkowskie 
mogą określić, że takie prawa do 
ponownego sadzenia mogą być 
wykonywane tylko na obszarze, na którym 
wykarczowano winorośl.
5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
przeniesienie praw do ponownego 
sadzenia lub części tych praw na inne 
gospodarstwo w tym samym państwie 
członkowskim, jeżeli:
a) część danego gospodarstwa zostaje 
przeniesiona do drugiego gospodarstwa;
b) obszary tego drugiego gospodarstwa są 
przeznaczone na:
c) produkcję win o chronionej nazwie 
pochodzenia lub chronionym oznaczeniu 
geograficznym lub
d) szkółki szczepów.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosowanie odstępstw przewidzianych w
akapicie pierwszym nie prowadziło do 
ogólnego wzrostu potencjału 
produkcyjnego na ich terytorium, 
szczególnie w przypadku przenoszenia 
praw z gruntów nienawadnianych na 
grunty nawadniane.
6. Ustępy 1–5 mają zastosowanie 
odpowiednio do praw podobnych do praw 
do ponownego sadzenia nabytych na mocy 
wcześniejszych przepisów prawa 
wspólnotowego lub krajowego.
7. Prawa do ponownego sadzenia 
przyznane na mocy art. 4 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 są 
wykonywane w okresach przewidzianych 
dla nich w tym rozporządzeniu.

Or. es
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Poprawka 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 e
Krajowe i regionalne rezerwy praw do 

sadzenia
1. W celu poprawy zarządzania 
potencjałem produkcyjnym państwa 
członkowskie tworzą krajowe lub 
regionalne rezerwy praw do sadzenia.
2. Państwa członkowskie, które utworzyły 
krajowe lub regionalne rezerwy praw do 
sadzenia na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1493/1999, mogą utrzymać te rezerwy, pod 
warunkiem, że będą stosować system praw 
do sadzenia zgodnie z niniejszą podsekcją.
3. Krajowym lub regionalnym rezerwom 
przydziela się następujące prawa do 
sadzenia, które nie zostały wykorzystane w 
przepisowym czasie:
a) prawa do nowego sadzenia;
b) prawa do ponownego sadzenia;
c) prawa do sadzenia przydzielone z 
rezerwy.
4. Producenci mogą przenosić prawa do 
ponownego sadzenia do rezerw krajowych 
lub regionalnych.
Warunki takiego przeniesienia, w razie 
potrzeby w zamian za rekompensatę 
finansową z funduszy krajowych, 
określane są przez państwa członkowskie 
przy uwzględnieniu uzasadnionych 
interesów stron.

5. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 
postanowić, że nie będą stosowały systemu 
rezerw, pod warunkiem że mogą 
udowodnić, że na ich terytorium istnieje 
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już skuteczny alternatywny system 
zarządzania prawami do sadzenia. System 
ten może przewidywać odstępstwa od 
odpowiednich przepisów niniejszej 
podsekcji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Or. es

Poprawka 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 e
Rezerwy praw do sadzenia

1. W celu poprawy zarządzania 
potencjałem produkcyjnym państwa 
członkowskie tworzą krajowe lub 
regionalne rezerwy praw do sadzenia.
2. Państwa członkowskie, które utworzyły 
krajowe lub regionalne rezerwy praw do 
sadzenia na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1493/1999, mogą utrzymać te rezerwy, pod 
warunkiem, że będą stosować system praw 
do sadzenia zgodnie z niniejszą podsekcją.
3. Krajowym lub regionalnym rezerwom 
przydziela się następujące prawa do 
sadzenia, które nie zostały wykorzystane w 
przepisowym czasie:
a) prawa do nowego sadzenia;
b) prawa do ponownego sadzenia;
c) prawa do sadzenia przydzielone z 
rezerwy.
4. Producenci mogą przenosić prawa do 
ponownego sadzenia do rezerw krajowych 
lub regionalnych. Warunki takiego 
przeniesienia, w razie potrzeby w zamian 
za rekompensatę finansową z funduszy 
krajowych, określane są przez państwa 
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członkowskie przy uwzględnieniu 
uzasadnionych interesów stron.
5. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 
postanowić, że nie będą stosowały systemu 
rezerw, pod warunkiem że mogą 
udowodnić, że na ich terytorium istnieje 
już skuteczny alternatywny system 
zarządzania prawami do sadzenia. System 
ten może przewidywać odstępstwa od 
odpowiednich przepisów niniejszej 
podsekcji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Or. es

Poprawka 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 f
Przyznawanie praw do sadzenia 

pochodzących z rezerwy
1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
prawa z rezerwy:
a) bez opłat – producentom, którzy nie 
przekroczyli czterdziestego roku życia, 
posiadają stosowne umiejętności i 
kompetencje zawodowe, zakładają 
gospodarstwo po raz pierwszy i formalnie 
są osobami kierującymi gospodarstwem;
b) za opłatą do krajowego lub, w 
odpowiednich przypadkach, regionalnego 
funduszu, producentom, którzy zamierzają 
wykorzystać prawa do założenia winnic, z 
których produkcja ma zapewniony zbyt.
Państwa członkowskie określają kryteria 
ustalania kwoty opłat, o których mowa w 
ust. 1 lit. b)
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c) które mogą się różnić w zależności od 
końcowego produktu danej winnicy oraz 
okresu eksploatacji przeniesionych praw.
2. W przypadku przyznawania praw do 
sadzenia pochodzących z rezerwy państwa
członkowskie dbają o to, by:
a) lokalizacja, stosowane odmiany i 
techniki upraw gwarantowały, że powstała 
w ich wyniku produkcja jest dostosowana 
do rynkowego popytu;
b) zbiory były średnimi zbiorami typowymi 
dla regionu, w szczególności w przypadku, 
gdy prawa do sadzenia pochodzące z 
gruntów nienawadnianych są 
wykonywane na gruntach nawadnianych.
3. Prawa do sadzenia przyznane z rezerwy, 
które nie zostaną wykorzystane przed 
upływem drugiego roku winiarskiego 
następującego po roku, w którym zostały 
one przyznane, przepadają i wracają do 
rezerwy.
4. Prawa do sadzenia w rezerwie 
wygasają, jeśli nie zostaną przyznane 
przed końcem piątego roku winiarskiego 
następującego po roku ich powrotu do 
rezerwy.
5. Jeśli w państwie członkowskim istnieją 
rezerwy regionalne, dane państwo może 
ustanowić przepisy zezwalające na 
przenoszenie praw do sadzenia między 
tymi rezerwami. Jeśli w państwie 
członkowskim istnieją zarówno rezerwy 
regionalne, jak i krajowe, dane państwo 
może również zezwolić na przenoszenie 
praw między tymi rezerwami i może 
stosować do przenoszenia praw 
współczynnik redukcji.

Or. es

Poprawka 1508
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 f
Prawa do sadzenia przyznawane z rezerwy
1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
prawa z rezerwy:
a) bez opłat – producentom, którzy nie 
przekroczyli czterdziestego roku życia, 
posiadają stosowne umiejętności i 
kompetencje zawodowe, zakładają 
gospodarstwo po raz pierwszy i formalnie 
są osobami kierującymi gospodarstwem;
b) za opłatą do krajowego lub, w 
odpowiednich przypadkach, regionalnego 
funduszu, producentom, którzy zamierzają 
wykorzystać prawa do założenia winnic, z 
których produkcja ma zapewniony zbyt.
Państwa członkowskie określają kryteria 
ustalania kwoty opłat, o których mowa w 
ust. 1 lit. b), które mogą się różnić w 
zależności od końcowego produktu danej 
winnicy oraz okresu eksploatacji 
przeniesionych praw.
2. W przypadku przyznawania praw do 
sadzenia pochodzących z rezerwy państwa 
członkowskie dbają o to, by:
a) lokalizacja, stosowane odmiany i 
techniki upraw gwarantowały, że powstała 
w ich wyniku produkcja jest dostosowana 
do rynkowego popytu;
b) zbiory były średnimi zbiorami typowymi 
dla regionu, w szczególności w przypadku, 
gdy prawa do sadzenia pochodzące z 
gruntów nienawadnianych są 
wykonywane na gruntach nawadnianych.
3. Prawa do sadzenia przyznane z rezerwy, 
które nie zostaną wykorzystane przed 
upływem drugiego roku winiarskiego 
następującego po roku, w którym zostały 
one przyznane, przepadają i wracają do 
rezerwy.
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4. Prawa do sadzenia w rezerwie 
wygasają, jeśli nie zostaną przyznane 
przed końcem piątego roku winiarskiego 
następującego po roku ich powrotu do 
rezerwy.
5. Jeśli w państwie członkowskim istnieją 
rezerwy regionalne, dane państwo może 
ustanowić przepisy zezwalające na 
przenoszenie praw do sadzenia między 
tymi rezerwami. Jeśli w państwie 
członkowskim istnieją zarówno rezerwy 
regionalne, jak i krajowe, dane państwo 
może również zezwolić na przenoszenie 
praw między tymi rezerwami i może 
stosować do przenoszenia praw 
współczynnik redukcji.

Or. es

Poprawka 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 g
Zasada de minimis

Przepisów niniejszej podsekcji nie stosuje 
się w państwach członkowskich, w których 
wspólnotowy system praw do sadzenia nie 
miał zastosowania w dniu 31 grudnia 
2007 r.

Or. es

Poprawka 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 h
Bardziej restrykcyjne przepisy krajowe

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
bardziej restrykcyjne przepisy krajowe 
dotyczące przyznawania praw do nowego 
sadzenia lub praw do ponownego 
sadzenia.
Mogą też wymagać, aby wnioski i 
informacje, które należy w nich umieścić, 
były uzupełniane dodatkowymi 
informacjami koniecznymi do 
monitorowania rozwoju swojego 
potencjału produkcyjnego.

Or. es

Poprawka 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 j
Środki wykonawcze

Środki wykonawcze niezbędne do 
wykonania niniejszej podsekcji przyjmuje 
się zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art.162 niniejszego rozporządzenia.
Środki te mogą obejmować:
a) przepisy mające na celu uniknięcie 
zbytniego obciążenia administracyjnego 
przy stosowaniu niniejszych przepisów.
b) przepisy dotyczące koegzystencji 
winorośli, zgodnie z art. 103f ust. 2;
c) stosowanie współczynnika redukcji, o 



AM\909518PL.doc 87/179 PE494.484v01-00

PL

którym mowa w art. 103f ust. 5.

Or. es

Poprawka 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 j
Środki wykonawcze

Środki wykonawcze niezbędne do 
wykonania niniejszej podsekcji przyjmuje 
się zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art.162 niniejszego rozporządzenia.
Środki te mogą obejmować:
a) przepisy mające na celu uniknięcie 
zbytniego obciążenia administracyjnego 
przy stosowaniu niniejszych przepisów.
b) przepisy dotyczące koegzystencji 
winorośli, zgodnie z art. 103f ust. 2;
c) stosowanie współczynnika redukcji, o 
którym mowa w art. 103f ust. 5.

Or. es

Poprawka 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 3 – podsekcja 1 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 1
SYSTEM OGRANICZANIA 
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PRODUKCJI W SEKTORZE 
MLECZARSKIM

Artykuł 103 k
Definicje

1. Do celów niniejszej sekcji stosuje się 
następujące definicje:
a) „mleko” – oznacza produkt pochodzący 
z udoju co najmniej jednej krowy;
b) „inne przetwory mleczne” – oznacza 
wszystkie przetwory mleczne inne niż 
mleko, w szczególności mleko 
odtłuszczone, śmietankę, masło, jogurt i 
ser; w odpowiednich przypadkach 
produkty te można przeliczać na 
„ekwiwalenty mleka” za pomocą 
współczynników określonych przez 
Komisję w przepisach wykonawczych;.
c) „producent” – oznacza rolnika, którego 
gospodarstwo jest położone na terytorium 
geograficznym państwa członkowskiego i 
który produkuje i wprowadza do obrotu 
mleko lub który przygotowuje się do 
prowadzenia takiej działalności w 
niedalekiej przyszłości;
d) „gospodarstwo” – oznacza 
gospodarstwo określone w art. 4 
rozporządzenia (WE) nr XXX w sprawie 
płatności bezpośrednich;
e) „skupujący” – oznacza 
przedsiębiorstwo lub grupę, która kupuje 
mleko od producentów:
– w celu przeprowadzenia jednej lub kilku 
operacji skupu, pakowania, 
przechowywania, chłodzenia lub 
przetwarzania, w tym także na rzecz 
innych podmiotów,
– w celu sprzedania mleka co najmniej 
jednemu przedsiębiorstwu poddającemu 
mleko lub inne przetwory mleczne 
obróbce lub przetwarzaniu;.
f) „dostawa” – oznacza jakąkolwiek 
dostawę mleka, z wyjątkiem wszelkich 
innych przetworów mlecznych, od 
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producenta do skupującego, bez względu 
na to, czy jest ono transportowane przez 
producenta, skupującego, 
przedsiębiorstwo przetwarzające lub 
poddające obróbce takie produkty, czy też 
przez stronę trzecią;
g) „sprzedaż bezpośrednia” – oznacza 
wszelką sprzedaż lub przekazanie mleka 
przez producenta bezpośrednio 
konsumentowi, a także wszelką sprzedaż 
lub przekazanie innych przetworów 
mlecznych przez producenta;
h) „wprowadzanie do obrotu” – oznacza 
dostawę mleka albo bezpośrednią sprzedaż 
mleka lub innych przetworów mlecznych;
i) „kwota indywidualna” – oznacza kwotę 
producenta obowiązującą w dniu 1 
kwietnia danego dwunastomiesięcznego 
okresu;
j) „kwota krajowa” – oznacza kwotę, o 
której mowa w art. 103l, określona dla 
każdego państwa członkowskiego;
k) „dostępna kwota” – oznacza kwotę 
dostępną dla producentów w dniu 31 
marca dwunastomiesięcznego okresu, dla 
którego oblicza się opłatę za przekroczenie 
kwoty krajowej, i uwzględniającą 
wszystkie przeniesienia, sprzedaż, 
przeliczenia i tymczasowe ponowne 
przydziały określone w niniejszym 
rozporządzeniu, które nastąpiły w trakcie 
tego dwunastomiesięcznego okresu.
2. W odniesieniu do definicji podanej w 
ust. 1 lit. e) uznaje się za podmiot 
skupujący jakąkolwiek grupę skupujących 
z tego samego obszaru geograficznego, 
która prowadzi w imieniu swoich 
członków działania administracyjne 
i rachunkowe niezbędne do uiszczenia 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej.
Do celów stosowania przepisów 
pierwszego zdania niniejszego akapitu 
Grecja jest uznawana za jeden obszar 
geograficzny i może ona uznać oficjalny 
organ za grupę skupujących;
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3. Aby zagwarantować, że żadna ilość 
mleka lub innych przetworów mlecznych 
wprowadzanych do obrotu nie zostanie 
wykluczona z systemu kwot, Komisja – w 
drodze aktu delegowanego – może 
dostosować definicję „sprzedaży 
bezpośredniej”, przy uwzględnieniu 
definicji „dostawy” podanej w lit. f).

Artykuł 103l
Kwoty krajowe

1. Kwoty krajowe przewidziane na 
produkcję mleka i  innych przetworów 
mlecznych wprowadzanych do obrotu 
w trakcie pięciu kolejnych 
dwunastomiesięcznych okresów, 
począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.
(zwanych dalej „dwunastomiesięcznymi 
okresami”), są określone w załączniku 
[VIII a].
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
rozdzielane między producentów na 
podstawie art. 103m – z rozróżnieniem na 
dostawy i sprzedaż bezpośrednią.
Przekroczenie kwot krajowych stwierdza 
się na szczeblu krajowym w każdym 
państwie członkowskim zgodnie z 
przepisami niniejszej sekcji 
i z rozróżnieniem na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią.
3. Kwoty krajowe określone w załączniku 
VIII a są ustalane bez uszczerbku dla 
ewentualnych przeglądów w zależności od 
ogólnej sytuacji rynkowej i szczególnych 
warunków istniejących w niektórych 
państwach członkowskich.
4. W przypadku Bułgarii, Republiki 
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, 
Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii 
i Słowacji kwoty krajowe obejmują całe 
mleko lub ekwiwalenty mleka dostarczone 
podmiotowi skupującemu lub 
sprzedawane bezpośrednio, niezależnie od 
tego, czy zostały wyprodukowane lub 
wprowadzone do obrotu w ramach środka 
przejściowego mającego zastosowanie 
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w tych państwach.
5. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje niezbędne 
przepisy mające na celu jednolite 
stosowanie niniejszego artykułu w 
państwach członkowskich. W przepisach 
tych są określone procedury, 
przekazywanie informacji i kryteria 
techniczne.

Artykuł 103 m
Kwoty indywidualne

1. Indywidualna kwota lub indywidualne 
kwoty producentów w dniu 1 kwietnia 
2015 r. są równe ich indywidualnej ilości 
referencyjnej lub indywidualnym ilościom 
referencyjnym z dnia 31 marca 2015 r.
bez uszczerbku dla przenoszenia, 
sprzedaży i przeliczania na ekwiwalenty 
mleka kwoty, które będą miały 
zastosowanie w dniu 1 kwietnia 2015 r.
2. Producenci mogą otrzymać jedną kwotę 
indywidualną lub dwie kwoty 
indywidualne: jedną przeznaczoną na 
dostawy, a drugą – na sprzedaż 
bezpośrednią. Przeliczenia z jednej kwoty 
na drugą może dokonać wyłącznie 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
na odpowiednio uzasadniony wniosek 
producenta.
3. Jeżeli producent posiada dwie kwoty, 
jego wkład we wszelkie należne opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej oblicza się 
osobno dla każdej kwoty.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – zwiększyć część 
finlandzkiej kwoty krajowej przyznanej na 
dostawy, o których mowa w art. 105l, w 
celu wyrównania ilości finlandzkim 
producentom „SLOM” do 200 000 ton.
Rezerwa ta zostaje przydzielona zgodnie z 
prawodawstwem wspólnotowym i może 
zostać wykorzystana wyłącznie w imieniu 
producentów, których prawo do 
ponownego podjęcia produkcji zostało 
naruszone w wyniku przystąpienia tego 
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kraju do UE.
5. Kwoty indywidualne są w odpowiednich 
przypadkach modyfikowane dla każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby dla 
każdego państwa członkowskiego suma 
kwot indywidualnych przewidzianych na 
dostawy i suma kwot indywidualnych 
przewidzianych na sprzedaż bezpośrednią 
nie przekraczały odpowiadających im 
części kwoty krajowej dostosowanej 
zgodnie z art. 103o, przy uwzględnieniu 
wszelkich redukcji związanych z 
uzupełnianiem rezerwy krajowej 
określonej w art. 103q.

Artykuł 103 n
Przydział kwot z rezerwy krajowej

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
umożliwiające przydzielenie producentom 
całości lub części kwot z rezerwy krajowej 
ustanowionej w art. 103q na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które należy 
zgłosić Komisji.

Artykuł 103 o
Zarządzanie kwotami

1. Dla każdego państwa członkowskiego i 
dla każdego okresu Komisja– w drodze 
aktów wykonawczych, o których mowa w 
art. 103af dostosowuje przed upływem 
tego okresu podział kwot krajowych na 
„dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” w 
zależności od wniosków o przeliczenia 
złożonych przez producentów, pomiędzy 
kwotami indywidualnymi przewidzianymi 
na dostawy a kwotami indywidualnymi 
przewidzianymi na sprzedaż.
2. Co roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji, w terminach 
wyznaczonych przez Komisję i zgodnie z 
przepisami określonymi przez nią w 
drodze aktów wykonawczych zgodnie 
z art. 162, informacje niezbędne, aby:
a) dokonać dostosowania, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu;
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b) obliczyć opłatę za przekroczenie kwoty 
krajowej, którą powinny wnieść państwa 
członkowskie.

Artykuł 103 p
Zawartość tłuszczu

1. Każdemu producentowi przypisuje się 
referencyjną zawartość tłuszczu, która ma 
zastosowanie do indywidualnej kwoty 
dostaw przydzielonej temu producentowi.
2. W przypadku kwot przydzielonych 
producentom dnia 31 marca 2015 r. na 
podstawie art. 105c ust. 1, referencyjna 
zawartość tłuszczu, o której mowa w ust. 
1, jest taka sama jak referencyjna 
zawartość tłuszczu mająca zastosowanie 
do tej kwoty w tym terminie.
3. Referencyjna zawartość tłuszczu zostaje 
zmieniona w trakcie przeliczania, 
o którym mowa w art. 103m ust. 2, oraz 
w przypadku nabycia, przenoszenia lub 
tymczasowego transferu kwot na 
podstawie przepisów określonych przez 
Komisję – w drodze aktów wykonawczych 
– na podstawie art. 103af lit. b).
4. W przypadku nowych producentów, 
których cała kwota indywidualna 
przewidziana na dostawy pochodzi 
z rezerwy krajowej, zawartość tłuszczu 
określa się na podstawie przepisów 
ustanawianych przez Komisję – w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie art. 
103af lit. b).
5. W odpowiednich przypadkach 
indywidualna referencyjna zawartość 
tłuszczu, o której mowa w ust. 1, jest 
dostosowywana zaraz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie 
w razie potrzeby na początku każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby 
średnia ważona indywidualnych 
reprezentatywnych zawartości tłuszczu dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
przekraczała referencyjnej zawartości 
tłuszczu ustanowionej 
w załączniku [VIIIb] o więcej niż 0,1 
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grama na kilogram.
Artykuł 103 q

Rezerwa krajowa
1. Każde państwo członkowskie tworzy 
rezerwę krajową w ramach kwot 
krajowych określonych w załączniku 
VIIIa, z której będą przydzielane kwoty, o 
których mowa w art. 103l. Rezerwa 
krajowa jest w odpowiednich przypadkach 
uzupełniana przez kwoty odebrane 
zgodnie z art. 103r, przez zatrzymanie 
części przenoszonych kwot zgodnie z 
art. 103w lub przez liniową redukcję 
wszystkich kwot indywidualnych.
Początkowe przeznaczenie odnośnych 
kwot, tzn. dostawy lub sprzedaż 
bezpośrednia, zostaje zachowane.
2. Wszelkie dodatkowe kwoty przyznane 
państwu członkowskiemu są 
automatycznie wliczane do rezerwy 
krajowej i dzielone na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią zgodnie z przewidywanymi 
potrzebami.
3. Kwoty wliczone do rezerwy krajowej nie 
posiadają referencyjnej zawartości 
tłuszczu.

Artykuł 103 r
Przypadki unieruchomienia produkcji

1. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
posiadająca kwoty indywidualne nie 
spełnia już warunków określonych w 
art. 103k lit. c) w dwunastomiesięcznym 
okresie, odpowiednie ilości zostają 
wliczone do rezerwy krajowej nie później 
niż dnia 1 kwietnia kolejnego roku 
kalendarzowego, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy osoba taka ponownie staje się 
producentem w rozumieniu art. 103l lit. c) 
nie później niż w tym terminie.
Jeżeli przed upływem drugiego 
dwunastomiesięcznego okresu po 
odebraniu kwoty, dana osoba ponownie 
staje się producentem, całość lub część 
kwoty indywidualnej, którą odebrano 
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danej osobie, zostaje zwrócona nie później 
niż dnia 1 kwietnia po dacie zgłoszenia 
wniosku.
2. Jeśli producent nie wprowadza do 
obrotu ilości równej przynajmniej 85% 
jego kwoty indywidualnej podczas co 
najmniej jednego dwunastomiesięcznego 
okresu, państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy i na jakich warunkach 
całość lub część niewykorzystanej kwoty 
należy wliczyć do rezerwy krajowej.
Państwa członkowskie mogą określać, na 
jakich warunkach kwota zostaje ponownie 
przydzielona danemu producentowi, jeżeli 
wznowił on działalność.
3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania 
w przypadkach działania siły wyższej ani 
w należycie uzasadnionych i uznanych 
przez właściwy organ przypadkach 
tymczasowo wpływających na zdolność 
produkcyjną danych producentów.

Artykuł 103 s
Transfery tymczasowe

1. Do końca każdego 
dwunastomiesięcznego okresu państwa 
członkowskie zezwalają w odniesieniu do 
tego okresu na wszelkie tymczasowe 
transfery tych części kwot 
indywidualnych, których nie zamierzają 
wykorzystać uprawnieni do nich 
producenci.
Państwa członkowskie mogą regulować 
transfery kwot zgodnie z kategoriami 
producentów lub danych struktur 
produkcji mlecznej, mogą ograniczać je 
do poziomu podmiotu skupującego lub do 
regionów, zezwalać na całkowite transfery 
kwot w przypadkach, o których mowa w 
art. 103r ust. 3, oraz ustalać, do jakiego 
stopnia przekazujący może powtarzać 
transfer kwot.
2. Każde państwo członkowskie może 
postanowić nie stosować przepisów ust. 1 
z co najmniej jednego następującego 
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powodu:
a) konieczności ułatwienia zmian 
i dostosowań strukturalnych;
b) nadrzędnych potrzeb 
administracyjnych.

Artykuł 103 t
Przenoszenie kwot wraz z gruntem

1. Kwoty indywidualne są wraz 
z gospodarstwem przenoszone na 
producentów, którzy przejmują je 
w drodze sprzedaży, dzierżawy, 
rzeczywistego lub przewidywanego 
dziedziczenia lub w jakikolwiek inny 
sposób mający dla producentów 
porównywalne skutki prawne, na 
podstawie szczegółowych przepisów 
ustanawianych przez państwa 
członkowskie, przy uwzględnieniu 
obszarów wykorzystywanych do produkcji 
mleczarskiej oraz innych obiektywnych 
kryteriów i w odpowiednich przypadkach 
wszelkich porozumień między stronami.
Ta część kwoty, która nie została 
przeniesiona wraz z gospodarstwem, jest 
wliczana do rezerwy krajowej.
2. Jeżeli kwoty zostały przeniesione lub 
mają być przeniesione zgodnie z ust. 1 
w drodze dzierżaw rolnych lub innych 
środków mających porównywalne skutki 
prawne, państwa członkowskie mogą 
zdecydować – na podstawie obiektywnych 
kryteriów i z zamiarem dopilnowania, by 
kwoty były przypisane wyłącznie 
producentom – że kwota nie zostanie 
przeniesiona wraz z gospodarstwem.
3. W przypadku przekazywania gruntu na 
rzecz organów publicznych lub do 
użytkowania publicznego, bądź jeżeli 
grunty przekazano do celów 
nierolniczych, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podjęto niezbędne środki 
w celu ochrony prawnych interesów stron, 
a w szczególności by producenci 
odstępujący takie grunty mieli możliwość 
kontynuowania produkcji mlecznej, jeśli 
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sobie tego życzą.
4. Jeżeli strony nie osiągnęły 
porozumienia, w przypadku dzierżaw 
mających wygasnąć bez możliwości ich 
odnowienia na podobnych warunkach lub 
w sytuacjach mających porównywalne 
skutki prawne, odnośne kwoty 
indywidualne są przenoszone w całości 
lub w części na przejmujących je 
producentów, na podstawie przepisów 
przyjętych przez państwa członkowskie, 
z uwzględnieniem uzasadnionych 
interesów stron.

Artykuł 103 u
Specjalne środki dotyczące przenoszenia 

kwot
1. W celu pomyślnego 
zrestrukturyzowania produkcji mleka lub 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
państwa członkowskie, na podstawie 
ustanowionych uprzednio szczegółowych 
przepisów i z uwzględnieniem 
uzasadnionych interesów 
zainteresowanych stron, mogą:
a) przyznać rekompensatę w jednej lub 
kilku rocznych ratach producentom, 
którzy zobowiązują się całkiem lub 
częściowo zaniechać produkcji mleka, 
i wliczyć tak uwolnione kwoty 
indywidualne do rezerwy krajowej;
b) na podstawie obiektywnych kryteriów 
określić warunki, na których właściwy 
organ lub podmiot wyznaczony przez ten 
organ może na początku 
dwunastomiesięcznego okresu ponownie 
przydzielić producentom – w zamian za 
opłatę – kwoty indywidualne ostatecznie 
uwolnione pod koniec poprzedniego 
dwunastomiesięcznego okresu przez 
innych producentów w zamian za 
rekompensatę w jednej lub kilku rocznych 
ratach, równych wyżej wymienionej 
opłacie;
c) centralizować i nadzorować 
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przenoszenie kwot bez gruntu;
d) w przypadku przekazania gruntów 
w celu poprawy stanu środowiska 
naturalnego zadbać o to, aby odnośna 
kwota indywidualna została przydzielona 
producentowi, który odstępuje grunty, ale 
chce kontynuować produkcję mleka;
e) wyznaczyć na podstawie obiektywnych 
kryteriów regiony lub obszary skupu 
mleka, w obrębie których dozwolone jest 
stałe przenoszenie kwot bez 
przekazywania odpowiadających im 
gruntów, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka;
f) zezwolić, na wniosek producenta 
skierowany do właściwego organu lub 
podmiotu wyznaczonego przez ten organ, 
na ostateczne przeniesienie kwot bez 
przekazania odpowiadających im gruntów 
lub odwrotnie, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka na szczeblu 
gospodarstwa bądź umożliwienia 
ekstensyfikacji produkcji.
2. Przepisy ust. 1 mogą być stosowane na 
poziomie krajowym, na właściwym 
poziomie terytorialnym lub na 
określonych obszarach skupu mleka.

Artykuł 103 v
Zatrzymywanie kwot

1. W przypadku przenoszenia kwot, o 
których mowa w art. 103t i 103u, państwa 
członkowskie, kierując się obiektywnymi 
kryteriami, mogą zatrzymać część kwot 
indywidualnych jako rezerwę krajową.
2. Jeśli kwoty zostały przeniesione lub 
mają być przeniesione zgodnie z art. 103t 
i 103u wraz z odpowiadającymi im 
gruntami lub bez nich w drodze dzierżaw 
rolnych lub innych środków mających 
porównywalne skutki prawne, państwa 
członkowskie, kierując się obiektywnymi 
kryteriami i chcąc dopilnować, by kwoty 
były przyznawane wyłącznie producentom, 
mogą zdecydować, czy i na jakich 
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warunkach całość lub część przeniesione 
zostanie wliczona do rezerwy krajowej.

Artykuł 103 w
Dotacje na nabywanie kwot

Żaden organ publiczny nie może przyznać 
pomocy finansowej bezpośrednio 
związanej z nabywaniem kwot w drodze 
sprzedaży, przeniesienia lub przydziału 
dokonywanych na mocy niniejszej sekcji.

Artykuł 103 x
Opłata z tytułu nadwyżek

1. Nadwyżki mleka i innych przetworów 
mlecznych wprowadzone do obrotu i 
przekraczające kwotę krajową podlegają 
opłacie.
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej 
wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów 
mleka.
2. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do uiszczenia Wspólnocie opłaty z tytułu 
nadwyżek wynikających z przekroczenia 
kwoty krajowej, stwierdzonego na szczeblu 
krajowym oddzielnie dla dostaw i dla 
sprzedaży bezpośredniej, i w okresie 
między dniem 16 października a dniem 30 
listopada po upływie danego 
dwunastomiesięcznego okresu wpłacają 
ją, do 99 % należnej sumy, do 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG).
3. Jeżeli opłata z tytułu nadwyżek 
określonej w ust. 1 nie została wniesiona 
w odpowiednim terminie, Komisja po 
konsultacji z Komitetem ds. Funduszy 
Rolniczych odlicza sumę równą 
nieuiszczonej opłacie z tytułu nadwyżek od 
płatności miesięcznych w rozumieniu 
art. xxx i art. xxx ust. xxx rozporządzenia 
(WE) horyzontalnego. Przed podjęciem 
decyzji Komisja kieruje ostrzeżenie do 
danego państwa członkowskiego, które w 
ciągu tygodnia przekazuje swoje 
stanowisko. Nie ma zastosowania art. xxx 
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rozporządzenia (WE) horyzontalnego.
Artykuł 103 y

Wkład producentów w opłatę z tytułu 
nadwyżek

Opłata z tytułu nadwyżek jest w całości 
rozdzielona, na podstawie art. 103x i 
103ac, między producentów, którzy 
przyczynili się do przekroczenia kwot 
krajowych, o których mowa w art. 103l 
ust. 2.
Nie naruszając przepisów art. 103z i 
art. 103ac ust. 1 producenci są 
zobowiązaniu wpłacić państwu 
członkowskiemu swojego wkładu do 
należnej opłaty z tytułu nadwyżek, 
obliczonego zgodnie z art. 103o, 103p i 
103z, ze względu na sam fakt 
przekroczenia przydzielonych im kwot.

Artykuł 103 z
Opłata z tytułu nadwyżek w dostawach

1. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłaty z tytułu nadwyżek, 
ilości dostarczone przez każdego 
producenta zostają zwiększone lub 
obniżone, tak aby odzwierciedlały wszelkie 
różnice między rzeczywistą zawartością 
tłuszczu a referencyjną zawartością 
tłuszczu.
2. Wkład każdego producenta w opłatę z 
tytułu nadwyżek jest ustalany w decyzji 
danego państwa członkowskiego –
niezależnie od tego, czy wszelkie 
niewykorzystane części kwoty krajowej 
przydzielonej na dostawy zostały 
ponownie przydzielone czy też nie–
proporcjonalnie do kwot indywidualnych 
każdego producenta lub zgodnie 
z obiektywnymi kryteriami uzgodnionymi 
przez państwa członkowskie:
a) na szczeblu krajowym na podstawie 
wielkości, o którą została przekroczona 
kwota producenta, lub
b) najpierw na poziomie podmiotu 
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skupującego, a później w odpowiednich 
przypadkach na szczeblu krajowym.

Artykuł 103 aa
Rola podmiotów skupujących

1. Podmioty skupujące są odpowiedzialne 
za pobieranie od producentów należnych 
wkładów w opłatę z tytułu nadwyżek;
wypłacają one właściwemu organowi 
państwa członkowskiego – przed upływem 
określonego terminu i zgodnie 
z procedurą określoną przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych na podstawie art. 103af 
lit. d), f) oraz g) – sumę tych wkładów 
odliczoną od ceny mleka wypłaconej 
producentom odpowiedzialnym za 
przekroczenie kwoty, a jeżeli nie jest to 
możliwe, pobraną jakimkolwiek innym 
właściwym sposobem.
2. Jeżeli podmiot skupujący zastępuje 
całkowicie lub częściowo jeden lub kilka 
innych podmiotów skupujących, kwoty 
indywidualne, którymi dysponują 
producenci, są wliczane do reszty danego 
dwunastomiesięcznego okresu – po 
odliczeniu ilości już dostarczonych oraz 
po uwzględnieniu ich zawartości tłuszczu.
Przepisy niniejszego ustępu mają również 
zastosowanie, jeżeli producent zmieni 
podmiot skupujący na inny.
3. Jeżeli w okresie odniesienia ilości 
dostarczone przez producenta przekroczą 
kwotę przyznaną temu producentowi, 
dane państwo członkowskie może 
postanowić, że podmiot skupujący ma 
odliczyć część ceny za dostawy mleka 
pochodzące od danego producenta 
przekraczające przydzieloną kwotę, i że 
będzie to zaliczka na poczet wkładu 
producenta według zasad określonych 
przez to państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie może określić przepisy 
umożliwiające skupującym odliczenie tej 
zaliczki w przypadku, gdy producenci 
dostarczają mleko do kilku podmiotów 
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skupujących.
Artykuł 103 ab

Zezwolenie
Aby podmiot skupujący mógł prowadzić 
działalność, musi posiadać zezwolenie 
wydane przez państwo członkowskie 
zgodnie z kryteriami określonymi przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 103ae lit. f) i zgodnie 
z procedurą określoną w drodze aktów 
wykonawczych, o których mowa w z art. 
103af.

Artykuł 103 ac
Opłata z tytułu nadwyżek w sprzedaży 

bezpośredniej
1. W przypadku sprzedaży bezpośredniej 
wkład każdego producenta w należną 
opłatę z tytułu nadwyżek jest ustalany w 
decyzji danego państwa członkowskiego –
na właściwym szczeblu terytorialnym lub 
na szczeblu krajowym – niezależnie od 
tego, czy wszelkie niewykorzystane części 
kwoty krajowej przydzielonej na sprzedaż 
bezpośrednią zostały ponownie 
przydzielone czy też nie.
2. Jako podstawę do obliczenia wkładu 
producenta do należnej opłaty z tytułu 
nadwyżek państwa członkowskie 
przyjmują całkowitą ilość mleka 
sprzedanego, przekazanego lub 
wykorzystanego do produkcji przetworów 
mlecznych sprzedawanych lub 
przekazanego, przy zastosowaniu 
kryteriów ustalonych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 103ae lit. b).
3. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłat z tytułu nadwyżek nie 
uwzględnia się żadnych korekt 
związanych z zawartością tłuszczu.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 103af lit. d) i 
f) – określa jak i kiedy należy wnieść do 
właściwego organu państwa 
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członkowskiego opłatę z tytułu nadwyżek.
Artykuł 110ad

Nadpłaty lub kwoty niewpłacone
1. W przypadku stwierdzenia, że należna 
jest opłata z tytułu nadwyżek w dostawach 
lub sprzedaży bezpośredniej, a wkład 
pobrany od producentów jest wyższy niż 
należna opłata, państwo członkowskie 
może:
a) częściowo lub całkowicie wykorzystać 
nadpłatę do finansowania środków, o 
których mowa w art. 103u ust. 1 lit. a), 
i/lub
b) częściowo lub całkowicie rozdzielić ją 
między producentów:
– którym przysługuje kategoria 
pierwszeństwa określona przez państwo 
członkowskie na podstawie obiektywnych 
kryteriów i w terminie określonym przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 103ae lit. g);
– znajdujących się w wyjątkowej sytuacji 
wynikającej z przepisu krajowego 
niezwiązanego z istniejącym systemem 
kwot mleka i innych przetworów 
mlecznych ustanowionym w niniejszym 
rozdziale.
2. W przypadku stwierdzenia, że opłata z 
tytułu nadwyżek nie jest należna, wszelkie 
zaliczki pobrane przez podmioty 
skupujące lub przez państwo członkowskie 
zostają zwrócone nie później niż do końca 
następnego dwunastomiesięcznego 
okresu.
3. Jeżeli podmiot skupujący nie wywiązuje 
się z obowiązku pobierania od 
producentów wkładu w opłatę z tytułu 
nadwyżek zgodnie z art. 103aa, państwo 
członkowskie może pobrać niewpłacone 
kwoty bezpośrednio od producenta, z 
zastrzeżeniem kar, jakie może ono nałożyć 
na ten podmiot skupujący.
4. Jeżeli producent lub skupujący nie 
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dotrzymuje terminu wpłaty, musi on uiścić 
na rzecz państwa członkowskiego odsetki 
za zwłokę określone przez Komisję w 
drodze aktu wykonawczego, o którym 
mowa w art. 103af lit. a).

Artykuł 103 ae
Akty delegowane

Aby system kwot mlecznych osiągnął swój 
cel, a w szczególności efektywne 
wykorzystanie kwot indywidualnych i ich 
obliczanie, pobieranie i wykorzystywanie 
opłat, Komisja w drodze aktów 
delegowanych przyjmuje przepisy 
dotyczące:
a) tymczasowych i ostatecznych przeliczeń 
kwot;
b) przyznawania niewykorzystanych kwot;
c) progu dotyczącego korekty wskaźnika 
zawartości tłuszczu;
d) obowiązku, jakiemu podlega producent, 
dostarczania mleka podmiotowi 
skupującemu posiadającemu zezwolenie;
e) kryteriów wydawania przez państwa 
członkowskie zezwoleń podmiotom
skupującym;
f) obiektywnych kryteriów podziału 
dodatkowej opłaty;
g) dostosowania definicji „sprzedaży 
bezpośredniej”, przy uwzględnieniu 
definicji „dostaw”, określonej w art. 103k 
lit. f).

Artykuł 103 af
Akty wykonawcze

Komisja, w drodze aktów wykonawczych, 
przyjmuje niezbędne przepisy w celu 
jednolitego stosowania systemu kwot, a w 
tym:
a) ostatecznego przeliczania i podziału 
kwot krajowych na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią po otrzymaniu 
powiadomienia państw członkowskich;
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b) określenia współczynnika zawartości 
tłuszczu w kwocie indywidualnej i korekty 
zawartości tłuszczu;
c) określenia przez państwa członkowskie 
ekwiwalentów mleka;
d) procedury, terminu i zasad uiszczania 
opłaty, podziału nadpłat oraz zmniejszania 
opłat i zaliczek w przypadku konieczności 
przestrzegania terminów;
e) naliczania odsetek w przypadku 
opóźnionej wpłaty i właściwych kosztów 
związanych z opłatami;
f) informowania producentów o nowych 
definicjach, przekazywania informacji o 
indywidualnych kwotach oraz opłacie za 
przekroczenie kwoty;
g) przekazywania informacji w sprawie 
wniosków i decyzji dotyczących 
dodatkowej opłaty w sektorze 
mleczarskim;
h) sporządzenia modelu oświadczeń 
dotyczących dostaw i sprzedaży 
bezpośredniej;
i) składania oświadczeń, prowadzenia 
rejestrów i udzielania informacji przez 
producentów i skupujących;
j) kontroli dostaw i sprzedaży 
bezpośredniej.

Or. es

Uzasadnienie

Należy utrzymać system kwot w sektorze mleczarskim co najmniej do roku 2020, zgodnie z 
linią polityczną obraną przez Parlament Europejski, która polega na przedłużeniu systemów 
ograniczania produkcji cukru i wina.  Trzeba dać więcej czasu sektorowi mleczarskiemu i 
dzięki miękkiemu lądowaniu pozwolić mu przystosować się do liberalizacji rynku.

Poprawka 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 3 – podsekcja 1 (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 1
SYSTEM OGRANICZANIA 
PRODUKCJI W SEKTORZE 

MLECZARSKIM
Artykuł 103 k

Definicje
1. Do celów niniejszej sekcji stosuje się 
następujące definicje:
a) „mleko” – oznacza produkt pochodzący 
z udoju co najmniej jednej krowy;
b) „inne przetwory mleczne” – oznacza 
wszystkie przetwory mleczne inne niż 
mleko, w szczególności mleko 
odtłuszczone, śmietankę, masło, jogurt i 
ser; w odpowiednich przypadkach 
produkty te można przeliczać na 
„ekwiwalenty mleka” za pomocą 
współczynników określonych przez 
Komisję w przepisach wykonawczych;.
c) „producent” – oznacza rolnika, którego 
gospodarstwo jest położone na terytorium 
geograficznym państwa członkowskiego i 
który produkuje i wprowadza do obrotu 
mleko lub który przygotowuje się do 
prowadzenia takiej działalności w 
niedalekiej przyszłości;
d) „gospodarstwo” – oznacza 
gospodarstwo określone w art. 4 
rozporządzenia (WE) nr XXX w sprawie 
płatności bezpośrednich;
e) „skupujący” – oznacza 
przedsiębiorstwo lub grupę, która kupuje 
mleko od producentów:
– w celu przeprowadzenia jednej lub kilku 
operacji celu skupu, pakowania, 
przechowywania, chłodzenia lub 
przetwarzania, w tym także na rzecz 
innych podmiotów,
– w celu sprzedania mleka co najmniej 
jednemu przedsiębiorstwu poddającemu 
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mleko lub inne przetwory mleczne 
obróbce lub przetwarzaniu;.
f) „dostawa” – oznacza jakąkolwiek 
dostawę mleka, z wyjątkiem wszelkich 
innych przetworów mlecznych, od 
producenta do skupującego, bez względu 
na to, czy jest ono transportowane przez 
producenta, skupującego, 
przedsiębiorstwo przetwarzające lub 
poddające obróbce takie produkty, czy też 
przez stronę trzecią;
g) „sprzedaż bezpośrednia” oznacza 
wszelką sprzedaż lub przekazanie mleka 
przez producenta bezpośrednio 
konsumentowi, a także wszelką sprzedaż 
lub przekazanie innych przetworów 
mlecznych przez producenta;
h) „wprowadzanie do obrotu” – oznacza 
dostawę mleka albo bezpośrednią sprzedaż 
mleka lub innych przetworów mlecznych;
i) „kwota indywidualna” – oznacza kwotę 
producenta obowiązującą w dniu 1 
kwietnia danego dwunastomiesięcznego 
okresu;
j) „kwota krajowa” – oznacza kwotę, o 
której mowa w art. 103l, określona dla 
każdego państwa członkowskiego;
k) „dostępna kwota” – oznacza kwotę 
dostępną dla producentów w dniu 31 
marca dwunastomiesięcznego okresu, dla 
którego oblicza się opłatę za przekroczenie 
kwoty krajowej, i uwzględniającą 
wszystkie przeniesienia, sprzedaż, 
przeliczenia i tymczasowe ponowne 
przydziały określone w niniejszym 
rozporządzeniu, które nastąpiły w trakcie 
tego dwunastomiesięcznego okresu.
2. W odniesieniu do definicji podanej w 
ust. 1 lit. e) uznaje się za podmiot 
skupujący jakąkolwiek grupę skupujących 
z tego samego obszaru geograficznego, 
która prowadzi w imieniu swoich 
członków działania administracyjne 
i rachunkowe niezbędne do uiszczenia 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej.
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Do celów stosowania przepisów 
pierwszego zdania niniejszego akapitu 
Grecja jest uznawana za jeden obszar 
geograficzny i może ona uznać oficjalny 
organ za grupę skupujących;
3. Aby zagwarantować, że żadna ilość 
mleka lub innych przetworów mlecznych 
wprowadzanych do obrotu nie zostanie 
wykluczona z systemu kwot, Komisja – w 
drodze aktu delegowanego – może 
dostosować definicję „sprzedaży 
bezpośredniej”, przy uwzględnieniu 
definicji „dostawy” podanej w lit. f).

Artykuł 103l
Kwoty krajowe

1. Kwoty krajowe przewidziane na 
produkcję mleka i  innych przetworów 
mlecznych wprowadzanych do obrotu 
w trakcie pięciu kolejnych 
dwunastomiesięcznych okresów, 
począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.
(zwanych dalej „dwunastomiesięcznymi 
okresami”), są określone w załączniku 
[VIIIa].
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
rozdzielane między producentów na 
podstawie art. 103m – z rozróżnieniem na 
dostawy i sprzedaż bezpośrednią.
Przekroczenie kwot krajowych stwierdza 
się na szczeblu krajowym w każdym 
państwie członkowskim zgodnie z 
przepisami niniejszej sekcji 
i z rozróżnieniem na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią.
3. Kwoty krajowe określone w załączniku 
VIIIa są ustalane bez uszczerbku dla 
ewentualnych przeglądów w zależności od 
ogólnej sytuacji rynkowej i szczególnych 
warunków istniejących w niektórych 
państwach członkowskich.
4. W przypadku Bułgarii, Republiki 
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, 
Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii 
i Słowacji kwoty krajowe obejmują całe 
mleko lub ekwiwalenty mleka dostarczone 



AM\909518PL.doc 109/179 PE494.484v01-00

PL

podmiotowi skupującemu lub 
sprzedawane bezpośrednio, niezależnie od 
tego, czy zostały wyprodukowane lub 
wprowadzone do obrotu w ramach środka 
przejściowego mającego zastosowanie 
w tych państwach.
5. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje niezbędne 
przepisy mające na celu jednolite 
stosowanie niniejszego artykułu w 
państwach członkowskich. W przepisach 
tych są określone procedury, 
przekazywanie informacji i kryteria 
techniczne.

Artykuł 103 m
Kwoty indywidualne

1. Indywidualna kwota lub indywidualne 
kwoty producentów w dniu 1 kwietnia 
2015 r. są równe ich indywidualnej ilości 
referencyjnej lub indywidualnym ilościom 
referencyjnym z dnia 31 marca 2015 r.
bez uszczerbku dla przenoszenia, 
sprzedaży i przeliczania na ekwiwalenty 
mleka kwoty, które będą miały 
zastosowanie w dniu 1 kwietnia 2015 r.
2. Producenci mogą otrzymać jedną kwotę 
indywidualną lub dwie kwoty 
indywidualne: jedną przeznaczoną na 
dostawy, a drugą – na sprzedaż 
bezpośrednią. Przeliczenia z jednej kwoty 
na drugą może dokonać wyłącznie 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
na odpowiednio uzasadniony wniosek 
producenta.
3. Jeżeli producent posiada dwie kwoty, 
jego wkład we wszelkie należne opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej oblicza się 
osobno dla każdej kwoty.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – zwiększyć część 
finlandzkiej kwoty krajowej przyznanej na 
dostawy, o których mowa w art. 105l, w 
celu wyrównania ilości finlandzkim 
producentom „SLOM” do 200 000 ton.
Rezerwa ta zostaje przydzielona zgodnie z 
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prawodawstwem wspólnotowym i może 
zostać wykorzystana wyłącznie w imieniu 
producentów, których prawo do 
ponownego podjęcia produkcji zostało 
naruszone w wyniku przystąpienia tego 
kraju do UE.
5. Kwoty indywidualne są w odpowiednich 
przypadkach modyfikowane dla każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby dla 
każdego państwa członkowskiego suma 
kwot indywidualnych przewidzianych na 
dostawy i suma kwot indywidualnych 
przewidzianych na sprzedaż bezpośrednią 
nie przekraczały odpowiadających im 
części kwoty krajowej dostosowanej 
zgodnie z art. 103o, przy uwzględnieniu 
wszelkich redukcji związanych z 
uzupełnianiem rezerwy krajowej 
określonej w art. 103q.

Artykuł 103 n
Przydział kwot z rezerwy krajowej

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
umożliwiające przydzielenie producentom 
całości lub części kwot z rezerwy krajowej 
ustanowionej w art. 103q na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które należy 
zgłosić Komisji.

Artykuł 103 o
Zarządzania kwotami

1. Dla każdego państwa członkowskiego i 
dla każdego okresu Komisja– w drodze 
aktów wykonawczych, o których mowa w 
art. 103af dostosowuje przed upływem 
tego okresu podział kwot krajowych na 
„dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” w 
zależności od wniosków o przeliczenia 
złożonych przez producentów, pomiędzy 
kwotami indywidualnymi przewidzianymi 
na dostawy a kwotami indywidualnymi 
przewidzianymi na sprzedaż.
2. Co roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji, w terminach 
wyznaczonych przez Komisję i zgodnie z 
przepisami określonymi przez nią w 
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drodze aktów wykonawczych zgodnie 
z art. 162, informacje niezbędne, by:
a) dokonać dostosowania, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu;
b) obliczyć opłatę za przekroczenie kwoty 
krajowej, którą powinny wnieść państwa 
członkowskie.

Artykuł 103 p
Zawartość tłuszczu

1. Każdemu producentowi przypisuje się 
referencyjną zawartość tłuszczu, która ma 
zastosowanie do indywidualnej kwoty 
dostaw przydzielonej temu producentowi.
2. W przypadku kwot przydzielonych 
producentom dnia 31 marca 2015 r. na 
podstawie art. 105c ust. 1, referencyjna 
zawartość tłuszczu, o której mowa w ust. 
1, jest taka sama jak referencyjna 
zawartość tłuszczu mająca zastosowanie 
do tej kwoty w tym terminie.
3. Referencyjna zawartość tłuszczu zostaje 
zmieniona w trakcie przeliczania, 
o którym mowa w art. 103m ust. 2, oraz 
w przypadku nabycia, przenoszenia lub 
tymczasowego transferu kwot na 
podstawie przepisów określonych przez 
Komisję – w drodze aktów wykonawczych 
– na podstawie art. 103af lit. b).
4. W przypadku nowych producentów, 
których cała kwota indywidualna 
przewidziana na dostawy pochodzi 
z rezerwy krajowej, zawartość tłuszczu 
określa się na podstawie przepisów 
ustanawianych przez Komisję – w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie art. 
103af lit. b).
5. W odpowiednich przypadkach 
indywidualna referencyjna zawartość 
tłuszczu, o której mowa w ust. 1, jest 
dostosowywana zaraz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie 
w razie potrzeby na początku każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby 
średnia ważona indywidualnych 
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reprezentatywnych zawartości tłuszczu dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
przekraczała referencyjnej zawartości 
tłuszczu ustanowionej 
w załączniku [VIIIb] o więcej niż 0,1 
grama na kilogram.

Artykuł 103 q
Rezerwa krajowa

1. Każde państwo członkowskie tworzy 
rezerwę krajową w ramach kwot 
krajowych określonych w załączniku 
[VIIIa], z której będą przydzielane kwoty, 
o których mowa w art. 103l. Rezerwa 
krajowa jest w odpowiednich przypadkach 
uzupełniana przez kwoty odebrane 
zgodnie z art. 103r, przez zatrzymanie 
części przenoszonych kwot zgodnie z 
art. 103w lub przez liniową redukcję 
wszystkich kwot indywidualnych.
Początkowe przeznaczenie odnośnych 
kwot, tzn. dostawy lub sprzedaż 
bezpośrednia, zostaje zachowane.
2. Wszelkie dodatkowe kwoty przyznane 
państwu członkowskiemu są 
automatycznie wliczane do rezerwy 
krajowej i dzielone na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią zgodnie z przewidywanymi 
potrzebami.
3. Kwoty wliczone do rezerwy krajowej nie 
posiadają referencyjnej zawartości 
tłuszczu.

Artykuł 103 r
Przypadki unieruchomienia produkcji

1. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
posiadająca kwoty indywidualne nie 
spełnia już warunków określonych w 
art. 103k lit. c) w dwunastomiesięcznym 
okresie, odpowiednie ilości zostają 
wliczone do rezerwy krajowej nie później 
niż dnia 1 kwietnia kolejnego roku 
kalendarzowego, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy osoba taka ponownie staje się 
producentem w rozumieniu art. 103l lit. c) 
nie później niż w tym terminie.
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Jeżeli przed upływem drugiego 
dwunastomiesięcznego okresu po 
odebraniu kwoty, dana osoba ponownie 
staje się producentem, całość lub część 
kwoty indywidualnej, którą odebrano 
danej osobie, zostaje zwrócona nie później 
niż dnia 1 kwietnia po dacie zgłoszenia 
wniosku.
2. Jeśli producent nie wprowadza do 
obrotu ilości równej przynajmniej 85% 
jego kwoty indywidualnej podczas co 
najmniej jednego dwunastomiesięcznego 
okresu, państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy i na jakich warunkach 
całość lub część niewykorzystanej kwoty 
należy wliczyć do rezerwy krajowej.
Państwa członkowskie mogą określać, na 
jakich warunkach kwota zostaje ponownie 
przydzielona danemu producentowi, jeżeli 
wznowił on działalność.
3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania 
w przypadkach działania siły wyższej ani 
w należycie uzasadnionych i uznanych 
przez właściwy organ przypadkach 
tymczasowo wpływających na zdolność 
produkcyjną danych producentów.

Artykuł 103 s
Transfery tymczasowe

1. Do końca każdego 
dwunastomiesięcznego okresu państwa 
członkowskie zezwalają w odniesieniu do 
tego okresu na wszelkie tymczasowe 
transfery tych części kwot 
indywidualnych, których nie zamierzają 
wykorzystać uprawnieni do nich 
producenci.
Państwa członkowskie mogą regulować 
transfery kwot zgodnie z kategoriami 
producentów lub danych struktur 
produkcji mlecznej, mogą ograniczać je 
do poziomu podmiotu skupującego lub do 
regionów, zezwalać na całkowite 
przeniesienie kwot w przypadkach, o 
których mowa w art. 103r ust. 3, oraz 
ustalać, do jakiego stopnia przekazujący 
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może powtarzać transfer kwot.
2. Każde państwo członkowskie może 
postanowić nie stosować przepisów ust. 1 
z co najmniej jednego następującego 
powodu:
a) konieczności ułatwienia zmian 
i dostosowań strukturalnych;
b) nadrzędnych potrzeb 
administracyjnych.

Artykuł 103t
Przenoszenie kwot wraz z gruntem

1. Kwoty indywidualne są wraz 
z gospodarstwem przenoszone na 
producentów, którzy przejmują je 
w drodze sprzedaży, dzierżawy, 
rzeczywistego lub przewidywanego 
dziedziczenia lub w jakikolwiek inny 
sposób mający dla producentów 
porównywalne skutki prawne, na 
podstawie szczegółowych przepisów 
ustanawianych przez państwa 
członkowskie, przy uwzględnieniu 
obszarów wykorzystywanych do produkcji 
mleczarskiej oraz innych obiektywnych 
kryteriów i w odpowiednich przypadkach 
wszelkich porozumień między stronami.
Ta część kwoty, która nie została 
przeniesiona wraz z gospodarstwem, jest 
wliczana do rezerwy krajowej.
2. Jeżeli kwoty zostały przeniesione lub 
mają być przeniesione zgodnie z ust. 1 
w drodze dzierżaw rolnych lub innych 
środków mających porównywalne skutki 
prawne, państwa członkowskie mogą 
zdecydować – na podstawie obiektywnych 
kryteriów i z zamiarem dopilnowania, by 
kwoty były przypisane wyłącznie 
producentom – że kwota nie zostanie 
przeniesiona wraz z gospodarstwem.
3. W przypadku przekazywania gruntu na 
rzecz organów publicznych lub do 
użytkowania publicznego, bądź jeżeli 
grunty przekazano do celów 
nierolniczych, państwa członkowskie 
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dopilnowują, aby podjęto niezbędne środki 
w celu ochrony prawnych interesów stron, 
a w szczególności by producenci 
odstępujący takie grunty mieli możliwość 
kontynuowania produkcji mlecznej, jeśli 
sobie tego życzą.
4. Jeżeli strony nie osiągnęły 
porozumienia, w przypadku dzierżaw 
mających wygasnąć bez możliwości ich 
odnowienia na podobnych warunkach lub 
w sytuacjach mających porównywalne 
skutki prawne, odnośne kwoty 
indywidualne są przenoszone w całości 
lub w części na przejmujących je 
producentów, na podstawie przepisów 
przyjętych przez państwa członkowskie, 
z uwzględnieniem uzasadnionych 
interesów stron.

Artykuł 103 u
Specjalne środki dotyczące przenoszenia 

kwot
1. W celu pomyślnego 
zrestrukturyzowania produkcji mleka lub 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
państwa członkowskie, na podstawie 
ustanowionych uprzednio szczegółowych 
przepisów i z uwzględnieniem 
uzasadnionych interesów 
zainteresowanych stron, mogą:
a) przyznać rekompensatę w jednej lub 
kilku rocznych ratach producentom, 
którzy zobowiązują się całkiem lub 
częściowo zaniechać produkcji mleka, 
i wliczyć tak uwolnione kwoty 
indywidualne do rezerwy krajowej;
b) na podstawie obiektywnych kryteriów 
określić warunki, na których właściwy 
organ lub podmiot wyznaczony przez ten 
organ może na początku 
dwunastomiesięcznego okresu ponownie 
przydzielić producentom – w zamian za 
opłatę – kwoty indywidualne ostatecznie 
uwolnione pod koniec poprzedniego 
dwunastomiesięcznego okresu przez 
innych producentów w zamian za 
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rekompensatę w jednej lub kilku rocznych 
ratach, równych wyżej wymienionej 
opłacie;
c) centralizować i nadzorować 
przenoszenie kwot bez gruntu;
d) w przypadku przekazania gruntów 
w celu poprawy stanu środowiska 
naturalnego zadbać o to, aby odnośna 
kwota indywidualna została przydzielona 
producentowi, który odstępuje grunty, ale 
chce kontynuować produkcję mleka;
e) wyznaczyć na podstawie obiektywnych 
kryteriów regiony lub obszary skupu 
mleka, w obrębie których dozwolone jest 
stałe przenoszenie kwot bez 
przekazywania odpowiadających im 
gruntów, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka;
f) zezwolić, na wniosek producenta 
skierowany do właściwego organu lub 
podmiotu wyznaczonego przez ten organ, 
na ostateczne przeniesienie kwot bez 
przekazania odpowiadających im gruntów 
lub odwrotnie, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka na szczeblu 
gospodarstwa bądź umożliwienia 
ekstensyfikacji produkcji.
2. Przepisy ust. 1 mogą być stosowane na 
poziomie krajowym, na właściwym 
poziomie terytorialnym lub na 
określonych obszarach skupu mleka.

Artykuł 103 v
Zatrzymywanie kwot

1. W przypadku przenoszenia kwot, o 
których mowa w art. 103t i 103u, państwa 
członkowskie, kierując się obiektywnymi 
kryteriami, mogą zatrzymać część kwot 
indywidualnych jako rezerwę krajową.
2. Jeśli kwoty zostały przeniesione lub 
mają być przeniesione zgodnie z art. 103t 
i 103u wraz z odpowiadającymi im 
gruntami lub bez nich w drodze dzierżaw 
rolnych lub innych środków mających 
porównywalne skutki prawne, państwa 
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członkowskie, kierując się obiektywnymi 
kryteriami i chcąc dopilnować, by kwoty 
były przyznawane wyłącznie producentom, 
mogą zdecydować, czy i na jakich 
warunkach całość lub część przeniesione 
zostanie wliczona do rezerwy krajowej.

Artykuł 103 w
Dotacje na nabywanie kwot

Żaden organ publiczny nie może przyznać 
pomocy finansowej bezpośrednio 
związanej z nabywaniem kwot w drodze 
sprzedaży, przeniesienia lub przydziału 
dokonywanych na mocy niniejszej sekcji.

Artykuł 103 x
Opłata z tytułu nadwyżek

1. Nadwyżki mleka i innych przetworów 
mlecznych wprowadzone do obrotu i 
przekraczające kwotę krajową podlegają 
opłacie.
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej 
wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów 
mleka.
2. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do uiszczenia Wspólnocie opłaty z tytułu 
nadwyżek wynikających z przekroczenia 
kwoty krajowej, stwierdzonego na szczeblu 
krajowym oddzielnie dla dostaw i dla 
sprzedaży bezpośredniej, i w okresie 
między dniem 16 października a dniem 30 
listopada po upływie danego 
dwunastomiesięcznego okresu wpłacają 
ją, do 99 % należnej sumy, do 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG).
3. Jeżeli opłata z tytułu nadwyżek 
określonej w ust. 1 nie została wniesiona 
w odpowiednim terminie, Komisja po 
konsultacji z Komitetem ds. Funduszy 
Rolniczych odlicza sumę równą 
nieuiszczonej opłacie z tytułu nadwyżek od 
płatności miesięcznych w rozumieniu 
art. xxx i art. xxx ust. xxx rozporządzenia 
(WE) horyzontalnego. Przed podjęciem 
decyzji Komisja kieruje ostrzeżenie do 



PE494.484v01-00 118/179 AM\909518PL.doc

PL

danego państwa członkowskiego, które w 
ciągu tygodnia przekazuje swoje 
stanowisko. Nie ma zastosowania art. xxx 
rozporządzenia (WE) horyzontalnego.

Artykuł 103 y
Wkład producentów w opłatę z tytułu 

nadwyżek
Opłata z tytułu nadwyżek jest w całości 
rozdzielona, na podstawie art. 103x i 
103ac, między producentów, którzy 
przyczynili się do przekroczenia kwot 
krajowych, o których mowa w art. 103l 
ust. 2.
Nie naruszając przepisów art. 103z i 
art. 103ac ust. 1 producenci są 
zobowiązaniu wpłacić państwu 
członkowskiemu swojego wkładu do 
należnej opłaty z tytułu nadwyżek, 
obliczonego zgodnie z art. 103o, 103p i 
103z, ze względu na sam fakt 
przekroczenia przydzielonych im kwot.

Artykuł 103 z
Opłata z tytułu nadwyżek w dostawach

1. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłaty z tytułu nadwyżek, 
ilości dostarczone przez każdego 
producenta zostają zwiększone lub 
obniżone, tak aby odzwierciedlały wszelkie 
różnice między rzeczywistą zawartością 
tłuszczu a referencyjną zawartością 
tłuszczu.
2. Wkład każdego producenta w opłatę z 
tytułu nadwyżek jest ustalany w decyzji 
danego państwa członkowskiego –
niezależnie od tego, czy wszelkie 
niewykorzystane części kwoty krajowej 
przydzielonej na dostawy zostały 
ponownie przydzielone czy też nie–
proporcjonalnie do kwot indywidualnych 
każdego producenta lub zgodnie 
z obiektywnymi kryteriami uzgodnionymi 
przez państwa członkowskie:
a) na szczeblu krajowym na podstawie 
wielkości, o którą została przekroczona 
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kwota producenta, lub
b) najpierw na poziomie podmiotu 
skupującego, a później w odpowiednich 
przypadkach na szczeblu krajowym.

Artykuł 103 aa
Rola podmiotów skupujących

1. Podmioty skupujące są odpowiedzialne 
za pobieranie od producentów należnych 
wkładów w opłatę z tytułu nadwyżek;
wypłacają one właściwemu organowi 
państwa członkowskiego – przed upływem 
określonego terminu i zgodnie 
z procedurą określoną przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych na podstawie art. 103af 
lit. d), f) oraz g) – sumę tych wkładów 
odliczoną od ceny mleka wypłaconej 
producentom odpowiedzialnym za 
przekroczenie kwoty, a jeżeli nie jest to 
możliwe, pobraną jakimkolwiek innym 
właściwym sposobem.
2. Jeżeli podmiot skupujący zastępuje 
całkowicie lub częściowo jeden lub kilka 
innych podmiotów skupujących, kwoty 
indywidualne, którymi dysponują 
producenci, są wliczane do reszty danego 
dwunastomiesięcznego okresu – po 
odliczeniu ilości już dostarczonych oraz 
po uwzględnieniu ich zawartości tłuszczu.
Przepisy niniejszego ustępu mają również 
zastosowanie, jeżeli producent zmieni 
podmiot skupujący.
3. Jeżeli w okresie odniesienia ilości 
dostarczone przez producenta przekroczą 
kwotę przyznaną temu producentowi, 
dane państwo członkowskie może 
postanowić, że podmiot skupujący ma 
odliczyć część ceny za dostawy mleka 
pochodzące od danego producenta 
przekraczające przydzieloną kwotę, i że 
będzie to zaliczka na poczet wkładu 
producenta według zasad określonych 
przez to państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie może określić przepisy 
umożliwiające skupującym odliczenie tej 
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zaliczki w przypadku, gdy producenci 
dostarczają mleko do kilku podmiotów 
skupujących.

Artykuł 103 ab
Zezwolenie

Aby podmiot skupujący mógł prowadzić 
działalność, musi posiadać zezwolenie 
wydane przez państwo członkowskie 
zgodnie z kryteriami określonymi przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 103ae lit. f) i zgodnie 
z procedurą określoną w drodze aktów 
wykonawczych, o których mowa w z art. 
103af.

Artykuł 103 ac
Opłata z tytułu nadwyżek w sprzedaży 

bezpośredniej
1. W przypadku sprzedaży bezpośredniej 
wkład każdego producenta w należną 
opłatę z tytułu nadwyżek jest ustalany w 
decyzji danego państwa członkowskiego –
na właściwym szczeblu terytorialnym lub 
na szczeblu krajowym – niezależnie od 
tego, czy wszelkie niewykorzystane części 
kwoty krajowej przydzielonej na sprzedaż 
bezpośrednią zostały ponownie 
przydzielone czy też nie.
2. Jako podstawę do obliczenia wkładu 
producenta do należnej opłaty z tytułu 
nadwyżek państwa członkowskie 
przyjmują całkowitą ilość mleka 
sprzedanego, przekazanego lub 
wykorzystanego do produkcji przetworów 
mlecznych sprzedawanych lub 
przekazanego, przy zastosowaniu 
kryteriów ustalonych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 103ae lit. b).
3. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłat z tytułu nadwyżek nie 
uwzględnia się żadnych korekt 
związanych z zawartością tłuszczu.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 103af lit. d) i 
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f) – określa jak i kiedy należy wnieść do 
właściwego organu państwa 
członkowskiego opłatę z tytułu nadwyżek.

Artykuł 110 ad
Nadpłaty lub kwoty niewpłacone
1. W przypadku stwierdzenia, że należna 
jest opłata z tytułu nadwyżek w dostawach 
lub sprzedaży bezpośredniej, a wkład 
pobrany od producentów jest wyższy niż 
należna opłata, państwo członkowskie 
może:
a) częściowo lub całkowicie wykorzystać 
nadpłatę do finansowania środków, o 
których mowa w art. 103u ust. 1 lit. a), 
i/lub
b) częściowo lub całkowicie rozdzielić ją 
między producentów:
– którym przysługuje kategoria 
pierwszeństwa określona przez państwo 
członkowskie na podstawie obiektywnych 
kryteriów i w terminie określonym przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 103ae lit. g);
– znajdujących się w wyjątkowej sytuacji 
wynikającej z przepisu krajowego 
niezwiązanego z istniejącym systemem 
kwot mleka i innych przetworów 
mlecznych ustanowionym w niniejszym 
rozdziale.
2. W przypadku stwierdzenia, że opłata z 
tytułu nadwyżek nie jest należna, wszelkie 
zaliczki pobrane przez podmioty 
skupujące lub przez państwo członkowskie 
zostają zwrócone nie później niż do końca 
następnego dwunastomiesięcznego 
okresu.
3. Jeżeli podmiot skupujący nie wywiązuje 
się z obowiązku pobierania od 
producentów wkładu w opłatę z tytułu 
nadwyżek zgodnie z art. 103aa, państwo 
członkowskie może pobrać niewpłacone 
kwoty bezpośrednio od producenta, z 
zastrzeżeniem kar, jakie może ono nałożyć 
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na ten podmiot skupujący.
4. Jeżeli producent lub skupujący nie 
dotrzymuje terminu wpłaty, musi on uiścić 
na rzecz państwa członkowskiego odsetki 
za zwłokę określone przez Komisję w 
drodze aktu wykonawczego, o którym 
mowa w art. 103af lit. a).

Artykuł 103 ae
Akty delegowane

Aby system kwot mlecznych osiągnął swój 
cel, a w szczególności, efektywne 
wykorzystanie kwot indywidualnych i ich 
obliczanie, pobieranie i wykorzystywanie 
opłat, Komisja w drodze aktów 
delegowanych przyjmuje przepisy 
dotyczące:
a) tymczasowych i ostatecznych przeliczeń 
kwot;
b) przyznawania niewykorzystanych kwot;
c) progu dotyczącego korekty wskaźnika 
zawartości tłuszczu;
d) obowiązku, jakiemu podlega producent, 
dostarczania mleka podmiotowi 
skupującemu posiadającemu zezwolenie;
e) kryteriów wydawania przez państwa 
członkowskie zezwoleń podmiotom 
skupującym;
f) obiektywnych kryteriów podziału 
dodatkowej opłaty;
g) dostosowania definicji „sprzedaży 
bezpośredniej”, przy uwzględnieniu 
definicji „dostaw”, określonej w art. 103k 
lit. f).

Artykuł 103 af
Akty wykonawcze

Komisja, w drodze aktów wykonawczych, 
przyjmuje niezbędne przepisy w celu 
jednolitego stosowania systemu kwot, a w 
tym:
a) ostatecznego przeliczania i podziału 
kwot krajowych na dostawy i sprzedaż 
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bezpośrednią po otrzymaniu 
powiadomienia państw członkowskich;
b) określenia współczynnika zawartości 
tłuszczu w kwocie indywidualnej i korekty 
zawartości tłuszczu;
c) określenia przez państwa członkowskie 
ekwiwalentów mleka;
d) procedury, terminu i zasad uiszczania 
opłaty, podziału nadpłat oraz redukcji i 
zaliczek w przypadku konieczności 
przestrzegania terminów;
e) naliczania odsetek w przypadku 
opóźnionej wpłaty i prawidłowych kosztów 
opłat;
f) informowania producentów o nowych 
definicjach, przekazywanie informacji o 
indywidualnych kwotach oraz opłacie za 
przekroczenie kwoty;
g)przekazywania informacji w sprawie 
wniosków i decyzji dotyczących 
dodatkowej opłaty w sektorze 
mleczarskim;
h)sporządzenia modelu oświadczeń 
dotyczących dostaw i sprzedaży 
bezpośredniej;
i) składania oświadczeń, prowadzenia 
rejestrów i udzielania informacji przez 
producentów i skupujących;
j) kontroli dostaw i sprzedaży 
bezpośredniej.

Or. es

Poprawka 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 3 – podsekcja 1 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 1
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SYSTEM OGRANICZANIA 
PRODUKCJI W SEKTORZE 

MLECZARSKIM
Artykuł 103 k

Definicje
1. Do celów niniejszej sekcji stosuje się 
następujące definicje:
a) „mleko” – oznacza produkt pochodzący 
z udoju co najmniej jednej krowy;
b) „inne przetwory mleczne” – oznacza 
wszystkie przetwory mleczne inne niż 
mleko, w szczególności mleko 
odtłuszczone, śmietankę, masło, jogurt i 
ser; w odpowiednich przypadkach 
produkty te można przeliczać na 
„ekwiwalenty mleka” za pomocą 
współczynników określonych przez 
Komisję w przepisach wykonawczych;.
c) „producent” – oznacza rolnika, którego 
gospodarstwo jest położone na terytorium 
geograficznym państwa członkowskiego i 
który produkuje i wprowadza do obrotu 
mleko lub który przygotowuje się do 
prowadzenia takiej działalności w 
niedalekiej przyszłości;
d) „gospodarstwo” – oznacza 
gospodarstwo określone w art. 4 
rozporządzenia (WE) nr XXX w sprawie 
płatności bezpośrednich;
e) „skupujący” – oznacza 
przedsiębiorstwo lub grupę, która kupuje 
mleko od producentów:
– w celu przeprowadzenia jednej lub kilku 
operacji skupu, pakowania, 
przechowywania, chłodzenia lub 
przetwarzania, w tym także na rzecz 
innych podmiotów,
– w celu sprzedania mleka co najmniej 
jednemu przedsiębiorstwu poddającemu 
mleko lub inne przetwory mleczne 
obróbce lub przetwarzaniu;.
f) „dostawa” – oznacza jakąkolwiek 
dostawę mleka, z wyjątkiem wszelkich 
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innych przetworów mlecznych, od 
producenta do skupującego, bez względu 
na to, czy jest ono transportowane przez 
producenta, skupującego, 
przedsiębiorstwo przetwarzające lub 
poddające obróbce takie produkty, czy też 
przez stronę trzecią;
g) „sprzedaż bezpośrednia” oznacza 
wszelką sprzedaż lub przekazanie mleka 
przez producenta bezpośrednio 
konsumentowi, a także wszelką sprzedaż 
lub przekazanie innych przetworów 
mlecznych przez producenta;
h) „wprowadzanie do obrotu” – oznacza 
dostawę mleka albo bezpośrednią sprzedaż 
mleka lub innych przetworów mlecznych;
i) „kwota indywidualna” – oznacza kwotę 
producenta obowiązującą w dniu 1 
kwietnia danego dwunastomiesięcznego 
okresu;
j) „kwota krajowa” – oznacza kwotę, o 
której mowa w art. 103l, określona dla 
każdego państwa członkowskiego;
k) „dostępna kwota” – oznacza kwotę 
dostępną dla producentów w dniu 31 
marca dwunastomiesięcznego okresu, dla 
którego oblicza się opłatę za przekroczenie 
kwoty krajowej, i uwzględniającą 
wszystkie przeniesienia, sprzedaż, 
przeliczenia i tymczasowe ponowne 
przydziały określone w niniejszym 
rozporządzeniu, które nastąpiły w trakcie 
tego dwunastomiesięcznego okresu.
2. W odniesieniu do definicji podanej w 
ust. 1 lit. e) uznaje się za podmiot 
skupujący jakąkolwiek grupę skupujących 
z tego samego obszaru geograficznego, 
która prowadzi w imieniu swoich 
członków działania administracyjne 
i rachunkowe niezbędne do uiszczenia 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej.
Do celów stosowania przepisów 
pierwszego zdania niniejszego akapitu 
Grecja jest uznawana za jeden obszar 
geograficzny i może ona uznać oficjalny 
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organ za grupę skupujących;
3. Aby zagwarantować, że żadna ilość 
mleka lub innych przetworów mlecznych 
wprowadzanych do obrotu nie zostanie 
wykluczona z systemu kwot, Komisja – w 
drodze aktu delegowanego – może 
dostosować definicję „sprzedaży 
bezpośredniej”, przy uwzględnieniu 
definicji „dostawy” podanej w lit. f).

Artykuł 103 l
Kwoty krajowe

1. Kwoty krajowe przewidziane na 
produkcję mleka i  innych przetworów 
mlecznych wprowadzanych do obrotu 
w trakcie pięciu kolejnych 
dwunastomiesięcznych okresów, 
począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.
(zwanych dalej „dwunastomiesięcznymi 
okresami”), są określone w załączniku 
[VIII a].
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
rozdzielane między producentów na 
podstawie art. 103m – z rozróżnieniem na 
dostawy i sprzedaż bezpośrednią.
Przekroczenie kwot krajowych stwierdza 
się na szczeblu krajowym w każdym 
państwie członkowskim zgodnie z 
przepisami niniejszej sekcji 
i z rozróżnieniem na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią.
3. Kwoty krajowe określone w załączniku 
(VIII a) są ustalane bez uszczerbku dla 
ewentualnych przeglądów w zależności od 
ogólnej sytuacji rynkowej i szczególnych 
warunków istniejących w niektórych 
państwach członkowskich.
4. W przypadku Bułgarii, Republiki 
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, 
Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii 
i Słowacji kwoty krajowe obejmują całe 
mleko lub ekwiwalenty mleka dostarczone 
podmiotowi skupującemu lub 
sprzedawane bezpośrednio, niezależnie od 
tego, czy zostały wyprodukowane lub 
wprowadzone do obrotu w ramach środka 
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przejściowego mającego zastosowanie 
w tych państwach.
5. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje niezbędne 
przepisy mające na celu jednolite 
stosowanie niniejszego artykułu w 
państwach członkowskich. W przepisach 
tych są określone procedury, 
przekazywanie informacji i kryteria 
techniczne.

Artykuł 103 m
Kwoty indywidualne

1. Indywidualna kwota lub indywidualne 
kwoty producentów w dniu 1 kwietnia 
2015 r. są równe ich indywidualnej ilości 
referencyjnej lub indywidualnym ilościom 
referencyjnym z dnia 31 marca 2015 r.
bez uszczerbku dla przenoszenia, 
sprzedaży i przeliczania na ekwiwalenty 
mleka kwoty, które będą miały 
zastosowanie w dniu 1 kwietnia 2015 r.
2. Producenci mogą otrzymać jedną kwotę 
indywidualną lub dwie kwoty 
indywidualne: jedną przeznaczoną na 
dostawy, a drugą – na sprzedaż 
bezpośrednią. Przeliczenia z jednej kwoty 
na drugą może dokonać wyłącznie 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
na odpowiednio uzasadniony wniosek 
producenta.
3. Jeżeli producent posiada dwie kwoty, 
jego wkład we wszelkie należne opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej oblicza się 
osobno dla każdej kwoty.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – zwiększyć część 
finlandzkiej kwoty krajowej przyznanej na 
dostawy, o których mowa w art. 105l, w 
celu wyrównania ilości finlandzkim 
producentom „SLOM” do 200 000 ton.
Rezerwa ta zostaje przydzielona zgodnie z 
prawodawstwem wspólnotowym i może 
zostać wykorzystana wyłącznie w imieniu 
producentów, których prawo do 
ponownego podjęcia produkcji zostało 
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naruszone w wyniku przystąpienia tego 
kraju do UE.
5. Kwoty indywidualne są w odpowiednich 
przypadkach modyfikowane dla każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby dla 
każdego państwa członkowskiego suma 
kwot indywidualnych przewidzianych na 
dostawy i suma kwot indywidualnych 
przewidzianych na sprzedaż bezpośrednią 
nie przekraczały odpowiadających im 
części kwoty krajowej dostosowanej 
zgodnie z art. 103o, przy uwzględnieniu 
wszelkich redukcji związanych z 
uzupełnianiem rezerwy krajowej 
określonej w art. 103q.

Artykuł 103 n
Przydział kwot z rezerwy krajowej

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
umożliwiające przydzielenie producentom 
całości lub części kwot z rezerwy krajowej 
ustanowionej w art. 103q na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które należy 
zgłosić Komisji.

Artykuł 103 o
Zarządzania kwotami

1. Dla każdego państwa członkowskiego i 
dla każdego okresu Komisja– w drodze 
aktów wykonawczych, o których mowa w 
art. 103af dostosowuje przed upływem 
tego okresu podział kwot krajowych na 
„dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” w 
zależności od wniosków o przeliczenia 
złożonych przez producentów, pomiędzy 
kwotami indywidualnymi przewidzianymi 
na dostawy a kwotami indywidualnymi 
przewidzianymi na sprzedaż.
2. Co roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji, w terminach 
wyznaczonych przez Komisję i zgodnie z 
przepisami określonymi przez nią w 
drodze aktów wykonawczych zgodnie 
z art. 162, informacje niezbędne, by:
a) dokonać dostosowania, o którym mowa 
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w ust. 1 niniejszego artykułu;
b) obliczyć opłatę za przekroczenie kwoty 
krajowej, którą powinny wnieść państwa 
członkowskie.

Artykuł 103 p
Zawartość tłuszczu

1. Każdemu producentowi przypisuje się 
referencyjną zawartość tłuszczu, która ma 
zastosowanie do indywidualnej kwoty 
dostaw przydzielonej temu producentowi.
2. W przypadku kwot przydzielonych 
producentom dnia 31 marca 2015 r. na 
podstawie art. 105c ust. 1, referencyjna 
zawartość tłuszczu, o której mowa w ust. 
1, jest taka sama jak referencyjna 
zawartość tłuszczu mająca zastosowanie 
do tej kwoty w tym terminie.
3. Referencyjna zawartość tłuszczu zostaje 
zmieniona w trakcie przeliczania, 
o którym mowa w art. 103m ust. 2, oraz 
w przypadku nabycia, przenoszenia lub 
tymczasowego transferu kwot na 
podstawie przepisów określonych przez 
Komisję – w drodze aktów wykonawczych 
– na podstawie art. 103af lit. b).
4. W przypadku nowych producentów, 
których cała kwota indywidualna 
przewidziana na dostawy pochodzi 
z rezerwy krajowej, zawartość tłuszczu 
określa się na podstawie przepisów 
ustanawianych przez Komisję – w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie art. 
103af lit. b).
5. W odpowiednich przypadkach 
indywidualna referencyjna zawartość 
tłuszczu, o której mowa w ust. 1, jest 
dostosowywana zaraz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie 
w razie potrzeby na początku każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby 
średnia ważona indywidualnych 
reprezentatywnych zawartości tłuszczu dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
przekraczała referencyjnej zawartości 
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tłuszczu ustanowionej 
w załączniku [VIII b] o więcej niż 0,1 
grama na kilogram.

Artykuł 103 q
Rezerwa krajowa

1. Każde państwo członkowskie tworzy 
rezerwę krajową w ramach kwot 
krajowych określonych w załączniku 
[VIII a], z której będą przydzielane kwoty, 
o których mowa w art. 103l. Rezerwa 
krajowa jest w odpowiednich przypadkach 
uzupełniana przez kwoty odebrane 
zgodnie z art. 103r, przez zatrzymanie 
części przenoszonych kwot zgodnie z 
art. 103w lub przez liniową redukcję 
wszystkich kwot indywidualnych.
Początkowe przeznaczenie odnośnych 
kwot, tzn. dostawy lub sprzedaż 
bezpośrednia, zostaje zachowane.
2. Wszelkie dodatkowe kwoty przyznane 
państwu członkowskiemu są 
automatycznie wliczane do rezerwy 
krajowej i dzielone na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią zgodnie z przewidywanymi 
potrzebami.
3. Kwoty wliczone do rezerwy krajowej nie 
posiadają referencyjnej zawartości 
tłuszczu.

Artykuł 103 r
Przypadki unieruchomienia produkcji

1. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
posiadająca kwoty indywidualne nie 
spełnia już warunków określonych w 
art. 103k lit. c) w dwunastomiesięcznym 
okresie, odpowiednie ilości zostają 
wliczone do rezerwy krajowej nie później 
niż dnia 1 kwietnia kolejnego roku 
kalendarzowego, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy osoba taka ponownie staje się 
producentem w rozumieniu art. 103l lit. c) 
nie później niż w tym terminie.
Jeżeli przed upływem drugiego 
dwunastomiesięcznego okresu po 
odebraniu kwoty, dana osoba ponownie 
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staje się producentem, całość lub część 
kwoty indywidualnej, którą odebrano 
danej osobie, zostaje zwrócona nie później 
niż dnia 1 kwietnia po dacie zgłoszenia 
wniosku.
2. Jeśli producent nie wprowadza do 
obrotu ilości równej przynajmniej 85% 
jego kwoty indywidualnej podczas co 
najmniej jednego dwunastomiesięcznego 
okresu, państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy i na jakich warunkach 
całość lub część niewykorzystanej kwoty 
należy wliczyć do rezerwy krajowej.
Państwa członkowskie mogą określać, na 
jakich warunkach kwota zostaje ponownie 
przydzielona danemu producentowi, jeżeli 
wznowił on działalność.
3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania 
w przypadkach działania siły wyższej ani 
w należycie uzasadnionych i uznanych 
przez właściwy organ przypadkach 
tymczasowo wpływających na zdolność 
produkcyjną danych producentów.

Artykuł 103 s
Transfery tymczasowe

1. Do końca każdego 
dwunastomiesięcznego okresu państwa 
członkowskie zezwalają w odniesieniu do 
tego okresu na wszelkie tymczasowe 
transfery tych części kwot 
indywidualnych, których nie zamierzają 
wykorzystać uprawnieni do nich 
producenci.
Państwa członkowskie mogą regulować 
transfery kwot zgodnie z kategoriami 
producentów lub danych struktur 
produkcji mlecznej, mogą ograniczać je 
do poziomu podmiotu skupującego lub do 
regionów, zezwalać na całkowite 
przeniesienie kwot w przypadkach, o 
których mowa w art. 103r ust. 3, oraz 
ustalać, do jakiego stopnia przekazujący 
może powtarzać transfer kwot.
2. Każde państwo członkowskie może 



PE494.484v01-00 132/179 AM\909518PL.doc

PL

postanowić nie stosować przepisów ust. 1 
z co najmniej jednego następującego 
powodu:
a) konieczności ułatwienia zmian 
i dostosowań strukturalnych;
b) nadrzędnych potrzeb 
administracyjnych.

Artykuł 103 t
Przenoszenie kwot wraz z gruntem

1. Kwoty indywidualne są wraz 
z gospodarstwem przenoszone na 
producentów, którzy przejmują je 
w drodze sprzedaży, dzierżawy, 
rzeczywistego lub przewidywanego 
dziedziczenia lub w jakikolwiek inny 
sposób mający dla producentów 
porównywalne skutki prawne, na 
podstawie szczegółowych przepisów 
ustanawianych przez państwa 
członkowskie, przy uwzględnieniu 
obszarów wykorzystywanych do produkcji 
mleczarskiej oraz innych obiektywnych 
kryteriów i w odpowiednich przypadkach 
wszelkich porozumień między stronami.
Ta część kwoty, która nie została 
przeniesiona wraz z gospodarstwem, jest 
wliczana do rezerwy krajowej.
2. Jeżeli kwoty zostały przeniesione lub 
mają być przeniesione zgodnie z ust. 1 
w drodze dzierżaw rolnych lub innych 
środków mających porównywalne skutki 
prawne, państwa członkowskie mogą 
zdecydować – na podstawie obiektywnych 
kryteriów i z zamiarem dopilnowania, by 
kwoty były przypisane wyłącznie 
producentom – że kwota nie zostanie 
przeniesiona wraz z gospodarstwem.
3. W przypadku przekazywania gruntu na 
rzecz organów publicznych lub do 
użytkowania publicznego, bądź jeżeli 
grunty przekazano do celów 
nierolniczych, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podjęto niezbędne środki 
w celu ochrony prawnych interesów stron, 
a w szczególności by producenci 
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odstępujący takie grunty mieli możliwość 
kontynuowania produkcji mlecznej, jeśli 
sobie tego życzą.
4. Jeżeli strony nie osiągnęły 
porozumienia, w przypadku dzierżaw 
mających wygasnąć bez możliwości ich 
odnowienia na podobnych warunkach lub 
w sytuacjach mających porównywalne 
skutki prawne, odnośne kwoty 
indywidualne są przenoszone w całości 
lub w części na przejmujących je 
producentów, na podstawie przepisów 
przyjętych przez państwa członkowskie, 
z uwzględnieniem uzasadnionych 
interesów stron.

Artykuł 103 u
Specjalne środki dotyczące przenoszenia 

kwot
1. W celu pomyślnego 
zrestrukturyzowania produkcji mleka lub 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
państwa członkowskie, na podstawie 
ustanowionych uprzednio szczegółowych 
przepisów i z uwzględnieniem 
uzasadnionych interesów 
zainteresowanych stron, mogą:
a) przyznać rekompensatę w jednej lub 
kilku rocznych ratach producentom, 
którzy zobowiązują się całkiem lub 
częściowo zaniechać produkcji mleka, 
i wliczyć tak uwolnione kwoty 
indywidualne do rezerwy krajowej;
b) na podstawie obiektywnych kryteriów 
określić warunki, na których właściwy 
organ lub podmiot wyznaczony przez ten 
organ może na początku 
dwunastomiesięcznego okresu ponownie 
przydzielić producentom – w zamian za 
opłatę – kwoty indywidualne ostatecznie 
uwolnione pod koniec poprzedniego 
dwunastomiesięcznego okresu przez 
innych producentów w zamian za 
rekompensatę w jednej lub kilku rocznych 
ratach, równych wyżej wymienionej 
opłacie;
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c) centralizować i nadzorować 
przenoszenie kwot bez gruntu;
d) w przypadku przekazania gruntów 
w celu poprawy stanu środowiska 
naturalnego zadbać o to, aby odnośna 
kwota indywidualna została przydzielona 
producentowi, który odstępuje grunty, ale 
chce kontynuować produkcję mleka;
e) wyznaczyć na podstawie obiektywnych 
kryteriów regiony lub obszary skupu 
mleka, w obrębie których dozwolone jest 
stałe przenoszenie kwot bez 
przekazywania odpowiadających im 
gruntów, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka;
f) zezwolić, na wniosek producenta 
skierowany do właściwego organu lub 
podmiotu wyznaczonego przez ten organ, 
na ostateczne przeniesienie kwot bez 
przekazania odpowiadających im gruntów 
lub odwrotnie, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka na szczeblu 
gospodarstwa bądź umożliwienia 
ekstensyfikacji produkcji.
2. Przepisy ust. 1 mogą być stosowane na 
poziomie krajowym, na właściwym 
poziomie terytorialnym lub na 
określonych obszarach skupu mleka.

Artykuł 103 v
Zatrzymywanie kwot

1. W przypadku przenoszenia kwot, o 
których mowa w art. 103t i 103u, państwa 
członkowskie, kierując się obiektywnymi 
kryteriami, mogą zatrzymać część kwot 
indywidualnych jako rezerwę krajową.
2. Jeśli kwoty zostały przeniesione lub 
mają być przeniesione zgodnie z art. 103t 
i 103u wraz z odpowiadającymi im 
gruntami lub bez nich w drodze dzierżaw 
rolnych lub innych środków mających 
porównywalne skutki prawne, państwa 
członkowskie, kierując się obiektywnymi 
kryteriami i chcąc dopilnować, by kwoty 
były przyznawane wyłącznie producentom, 
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mogą zdecydować, czy i na jakich 
warunkach całość lub część przeniesione 
zostanie wliczona do rezerwy krajowej.

Artykuł 103 w
Dotacje na nabywanie kwot

Żaden organ publiczny nie może przyznać 
pomocy finansowej bezpośrednio 
związanej z nabywaniem kwot w drodze 
sprzedaży, przeniesienia lub przydziału 
dokonywanych na mocy niniejszej sekcji.

Artykuł 103 x
Opłata z tytułu nadwyżek

1. Nadwyżki mleka i innych przetworów 
mlecznych wprowadzone do obrotu i 
przekraczające kwotę krajową podlegają 
opłacie.
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej 
wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów 
mleka.
2. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do uiszczenia Wspólnocie opłaty z tytułu 
nadwyżek wynikających z przekroczenia 
kwoty krajowej, stwierdzonego na szczeblu 
krajowym oddzielnie dla dostaw i dla 
sprzedaży bezpośredniej, i w okresie 
między dniem 16 października a dniem 30 
listopada po upływie danego 
dwunastomiesięcznego okresu wpłacają 
ją, do 99 % należnej sumy, do 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG).
3. Jeżeli opłata z tytułu nadwyżek 
określonej w ust. 1 nie została wniesiona 
w odpowiednim terminie, Komisja po 
konsultacji z Komitetem ds. Funduszy 
Rolniczych odlicza sumę równą 
nieuiszczonej opłacie z tytułu nadwyżek od 
płatności miesięcznych w rozumieniu 
art. xxx i art. xxx ust. xxx rozporządzenia 
(WE) horyzontalnego. Przed podjęciem 
decyzji Komisja kieruje ostrzeżenie do 
danego państwa członkowskiego, które w 
ciągu tygodnia przekazuje swoje 
stanowisko. Nie ma zastosowania art. xxx 
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rozporządzenia (WE) horyzontalnego.
Artykuł 103 y

Wkład producentów w opłatę z tytułu 
nadwyżek

Opłata z tytułu nadwyżek jest w całości 
rozdzielona, na podstawie art. 103x i 
103ac, między producentów, którzy 
przyczynili się do przekroczenia kwot 
krajowych, o których mowa w art. 103l 
ust. 2.
Nie naruszając przepisów art. 103z i 
art. 103ac ust. 1 producenci są 
zobowiązaniu wpłacić państwu 
członkowskiemu swojego wkładu do 
należnej opłaty z tytułu nadwyżek,
obliczonego zgodnie z art. 103o, 103p i 
103z, ze względu na sam fakt 
przekroczenia przydzielonych im kwot.

Artykuł 103 z
Opłata z tytułu nadwyżek w dostawach

1. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłaty z tytułu nadwyżek, 
ilości dostarczone przez każdego 
producenta zostają zwiększone lub 
obniżone, tak aby odzwierciedlały wszelkie 
różnice między rzeczywistą zawartością 
tłuszczu a referencyjną zawartością 
tłuszczu.
2. Wkład każdego producenta w opłatę z 
tytułu nadwyżek jest ustalany w decyzji 
danego państwa członkowskiego –
niezależnie od tego, czy wszelkie 
niewykorzystane części kwoty krajowej 
przydzielonej na dostawy zostały 
ponownie przydzielone czy też nie–
proporcjonalnie do kwot indywidualnych 
każdego producenta lub zgodnie 
z obiektywnymi kryteriami uzgodnionymi 
przez państwa członkowskie:
a) na szczeblu krajowym na podstawie 
wielkości, o którą została przekroczona 
kwota producenta, lub
b) najpierw na poziomie podmiotu 
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skupującego, a później w odpowiednich 
przypadkach na szczeblu krajowym.

Artykuł 103 aa
Rola podmiotów skupujących

1. Podmioty skupujące są odpowiedzialne 
za pobieranie od producentów należnych 
wkładów w opłatę z tytułu nadwyżek;
wypłacają one właściwemu organowi 
państwa członkowskiego – przed upływem 
określonego terminu i zgodnie 
z procedurą określoną przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych na podstawie art. 103af 
lit. d), f) oraz g) – sumę tych wkładów 
odliczoną od ceny mleka wypłaconej 
producentom odpowiedzialnym za 
przekroczenie kwoty, a jeżeli nie jest to 
możliwe, pobraną jakimkolwiek innym 
właściwym sposobem.
2. Jeżeli podmiot skupujący zastępuje 
całkowicie lub częściowo jeden lub kilka 
innych podmiotów skupujących, kwoty 
indywidualne, którymi dysponują 
producenci, są wliczane do reszty danego 
dwunastomiesięcznego okresu – po 
odliczeniu ilości już dostarczonych oraz 
po uwzględnieniu ich zawartości tłuszczu.
Przepisy niniejszego ustępu mają również 
zastosowanie, jeżeli producent zmieni 
podmiot skupujący.
3. Jeżeli w okresie odniesienia ilości 
dostarczone przez producenta przekroczą 
kwotę przyznaną temu producentowi, 
dane państwo członkowskie może 
postanowić, że podmiot skupujący ma 
odliczyć część ceny za dostawy mleka 
pochodzące od danego producenta 
przekraczające przydzieloną kwotę, i że 
będzie to zaliczka na poczet wkładu 
producenta według zasad określonych 
przez to państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie może określić przepisy 
umożliwiające skupującym odliczenie tej 
zaliczki w przypadku, gdy producenci 
dostarczają mleko do kilku podmiotów 
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skupujących.
Artykuł 103 ab

Zezwolenie
Aby podmiot skupujący mógł prowadzić 
działalność, musi posiadać zezwolenie 
wydane przez państwo członkowskie 
zgodnie z kryteriami określonymi przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 103ae lit. f) i zgodnie 
z procedurą określoną w drodze aktów 
wykonawczych, o których mowa w z art. 
103af.

Artykuł 103 ac
Opłata z tytułu nadwyżek w sprzedaży 

bezpośredniej
1. W przypadku sprzedaży bezpośredniej 
wkład każdego producenta w należną 
opłatę z tytułu nadwyżek jest ustalany w 
decyzji danego państwa członkowskiego –
na właściwym szczeblu terytorialnym lub 
na szczeblu krajowym – niezależnie od 
tego, czy wszelkie niewykorzystane części 
kwoty krajowej przydzielonej na sprzedaż 
bezpośrednią zostały ponownie 
przydzielone czy też nie.
2. Jako podstawę do obliczenia wkładu 
producenta do należnej opłaty z tytułu 
nadwyżek państwa członkowskie 
przyjmują całkowitą ilość mleka 
sprzedanego, przekazanego lub 
wykorzystanego do produkcji przetworów 
mlecznych sprzedawanych lub 
przekazanego, przy zastosowaniu 
kryteriów ustalonych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 103ae lit. b).
3. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłat z tytułu nadwyżek nie 
uwzględnia się żadnych korekt 
związanych z zawartością tłuszczu.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 103af lit. d) i 
f) – określa jak i kiedy należy wnieść do 
właściwego organu państwa 
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członkowskiego opłatę z tytułu nadwyżek.
Artykuł 110 ad

Nadpłaty lub kwoty niewpłacone
1. W przypadku stwierdzenia, że należna 
jest opłata z tytułu nadwyżek w dostawach 
lub sprzedaży bezpośredniej, a wkład 
pobrany od producentów jest wyższy niż 
należna opłata, państwo członkowskie 
może:
a) częściowo lub całkowicie wykorzystać 
nadpłatę do finansowania środków, o 
których mowa w art. 103u ust. 1 lit. a), 
i/lub
b) częściowo lub całkowicie rozdzielić ją 
między producentów:
– którym przysługuje kategoria 
pierwszeństwa określona przez państwo 
członkowskie na podstawie obiektywnych 
kryteriów i w terminie określonym przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 103ae lit. g);
– znajdujących się w wyjątkowej sytuacji 
wynikającej z przepisu krajowego 
niezwiązanego z istniejącym systemem 
kwot mleka i innych przetworów 
mlecznych ustanowionym w niniejszym 
rozdziale.
2. W przypadku stwierdzenia, że opłata z 
tytułu nadwyżek nie jest należna, wszelkie 
zaliczki pobrane przez podmioty 
skupujące lub przez państwo członkowskie 
zostają zwrócone nie później niż do końca 
następnego dwunastomiesięcznego 
okresu.
3. Jeżeli podmiot skupujący nie wywiązuje 
się z obowiązku pobierania od 
producentów wkładu w opłatę z tytułu 
nadwyżek zgodnie z art. 103aa, państwo 
członkowskie może pobrać niewpłacone 
kwoty bezpośrednio od producenta, z 
zastrzeżeniem kar, jakie może ono nałożyć 
na ten podmiot skupujący.
4. Jeżeli producent lub skupujący nie 
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dotrzymuje terminu wpłaty, musi on uiścić 
na rzecz państwa członkowskiego odsetki 
za zwłokę określone przez Komisję w 
drodze aktu wykonawczego, o którym 
mowa w art. 103af lit. a).

Artykuł 103 ae
Akty delegowane

Aby system kwot mlecznych osiągnął swój 
cel, a w szczególności, efektywne 
wykorzystanie kwot indywidualnych i ich 
obliczanie, pobieranie i wykorzystywanie 
opłat, Komisja w drodze aktów 
delegowanych przyjmuje przepisy 
dotyczące:
a) tymczasowych i ostatecznych przeliczeń 
kwot;
b) przyznawania niewykorzystanych kwot;
c) progu dotyczącego korekty wskaźnika 
zawartości tłuszczu;
d) obowiązku, jakiemu podlega producent, 
dostarczania mleka podmiotowi 
skupującemu posiadającemu zezwolenie;
e) kryteriów wydawania przez państwa 
członkowskie zezwoleń podmiotom 
skupującym;
f) obiektywnych kryteriów podziału 
dodatkowej opłaty;
g) dostosowania definicji „sprzedaży 
bezpośredniej”, przy uwzględnieniu 
definicji „dostaw”, określonej w art. 103k 
lit. f).

Artykuł 103 af
Akty wykonawcze

Komisja, w drodze aktów wykonawczych, 
przyjmuje niezbędne przepisy w celu 
jednolitego stosowania systemu kwot, a w 
tym:
a) ostatecznego przeliczania i podziału 
kwot krajowych na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią po otrzymaniu 
powiadomienia państw członkowskich;
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b) określenia współczynnika zawartości 
tłuszczu w kwocie indywidualnej i korekty 
zawartości tłuszczu;
c) określenia przez państwa członkowskie 
ekwiwalentów mleka;
d) procedury, terminu i zasad uiszczania 
opłaty, podziału nadpłat oraz redukcji i 
zaliczek w przypadku konieczności 
przestrzegania terminów;
e) naliczania odsetek w przypadku 
opóźnionej wpłaty i prawidłowych kosztów 
opłat;
f) informowania producentów o nowych 
definicjach, przekazywanie informacji o 
indywidualnych kwotach oraz opłacie za 
przekroczenie kwoty;
g) przekazywania informacji w sprawie 
wniosków i decyzji dotyczących 
dodatkowej opłaty w sektorze 
mleczarskim;
h) sporządzenia modelu oświadczeń 
dotyczących dostaw i sprzedaży 
bezpośredniej;
i) składania oświadczeń, prowadzenia 
rejestrów i udzielania informacji przez 
producentów i skupujących;
j) kontroli dostaw i sprzedaży 
bezpośredniej.

Or. es

Poprawka 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 k
Sekcja IV
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Definicje
1. Do celów niniejszej sekcji:
a) „mleko" oznacza produkt pochodzący z 
doju co najmniej jednej krowy;
b) „inne przetwory mleczne" oznaczają 
wszelkie przetwory mleczne inne niż 
mleko, w szczególności mleko 
odtłuszczone, śmietankę, masło, jogurt i 
ser; w odpowiednich przypadkach 
produkty te przelicza się na „ekwiwalenty 
mleka" poprzez zastosowanie 
współczynników określonych przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych;
c) „producent" oznacza rolnika, którego 
gospodarstwo jest położone na terytorium 
geograficznym państwa członkowskiego i 
który produkuje i wprowadza do obrotu 
mleko lub który przygotowuje się do 
prowadzenia takiej działalności w 
niedalekiej przyszłości;
d) „gospodarstwo" oznacza gospodarstwo 
rolne zgodnie z definicją w art. 4 lit. b) 
COM (2011) 625/3;
e) „podmiot skupujący" oznacza 
przedsiębiorstwa lub grupy, które kupują 
mleko od producentów:
– w celu odbioru, pakowania, 
przechowywania, chłodzenia lub 
przetwarzania, w tym także w ramach 
umowy,
– w celu sprzedania go jednemu lub kilku 
przedsiębiorstwom poddającym mleko lub 
przetwory mleczne obróbce lub 
przetwarzaniu;
f) „dostawa" oznacza każdą dostawę 
mleka, z wyłączeniem przetworów 
mlecznych, od producenta do podmiotu 
skupującego, niezależnie od tego, czy 
transportu dokonuje producent, podmiot 
skupujący, przedsiębiorstwo poddające 
takie produkty przetwarzaniu lub obróbce, 
czy też inny podmiot;
g) „sprzedaż bezpośrednia" oznacza każdą 
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sprzedaż lub każde przekazanie mleka 
przez producenta bezpośrednio 
konsumentom, a także każdą sprzedaż lub 
każde przekazanie przez producenta 
przetworów mlecznych;
h) „wprowadzenie do obrotu" oznacza 
dostawy mleka lub sprzedaż bezpośrednią 
mleka lub innych przetworów mlecznych;
i) „kwota indywidualna" oznacza kwotę 
producenta obowiązującą w dniu 1 
kwietnia dowolnego 
dwunastomiesięcznego okresu;
j) „kwota krajowa" oznacza kwotę, o 
której mowa w art. 105c i która jest 
ustalana dla każdego państwa 
członkowskiego;
k) „dostępna kwota" oznacza kwotę 
dostępną dla producentów w dniu 31 
marca dwunastomiesięcznego okresu, dla 
którego oblicza się opłatę za przekroczenie 
kwoty krajowej, i uwzględniającą 
wszystkie przekazania, sprzedaż, 
konwersje i tymczasowe ponowne 
przydziały określone w niniejszym 
rozporządzeniu, które nastąpiły w trakcie 
tego dwunastomiesięcznego okresu.
2. Jeżeli chodzi o definicję podaną w ust. 
1 lit. e) jakąkolwiek grupę nabywców z 
tego samego obszaru geograficznego, 
która prowadzi działania administracyjne 
i rachunkowe niezbędne do uiszczenia 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w 
imieniu swoich członków, uznaje się za 
podmiot skupujący. Do celów powyższego 
Grecja jest uznawana za jeden obszar 
geograficzny i może ona uznać oficjalny 
organ za grupę nabywców.
3. W celu zagwarantowania w 
szczególności, że z ustaleń dotyczących 
kwot nie wyłącza się żadnych ilości mleka 
lub innych przetworów mlecznych 
wprowadzonych do obrotu, Komisja może 
– w drodze aktów delegowanych – na 
podstawie art. 105x lit c) dostosować 
definicję „sprzedaży bezpośredniej" przy 
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uwzględnieniu definicji „dostawy" 
podanej w ust. 1 lit. f).

Or. pl

Poprawka 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 1 (nowa)
SYSTEM OGRANICZANIA 

PRODUKCJI
Artykuł 103k

Definicje
Do celów niniejszej sekcji:
a) „mleko” oznacza produkt pochodz¹cy z 
udoju od co najmniej jednej krowy;
b) „inne przetwory mleczne” oznaczają 
wszelkie produkty inne niż mleko, 
w szczególności mleko odtłuszczone 
w proszku, śmietanę, masło, jogurt i ser;
w odpowiednich przypadkach produkty te 
przelicza się na „ekwiwalenty mleka” 
poprzez zastosowanie współczynników 
określonych przez Komisję;
c) „producent” oznacza rolnika, którego 
gospodarstwo jest położone na terytorium 
geograficznym państwa członkowskiego 
i który produkuje i wprowadza do obrotu 
mleko lub który przygotowuje się do 
prowadzenia takiej działalności 
w niedalekiej przyszłości;
d) „gospodarstwo” oznacza gospodarstwo 
zdefiniowane w art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr (XXX) w sprawie płatności 
bezpośrednich;
e) „podmiot skupujący” oznacza 
przedsiębiorstwa lub grupy, które kupują 



AM\909518PL.doc 145/179 PE494.484v01-00

PL

mleko od producentów:
– w celu odbioru, konfekcjonowania, 
przechowywania, chłodzenia lub 
przetwarzania, w tym także w ramach 
umowy,
– w celu sprzedania go co najmniej 
jednemu przedsiębiorstwu poddającemu 
mleko lub przetwory mleczne obróbce lub 
przetwarzaniu.
Jednakże jakąkolwiek grupę nabywców 
z tego samego obszaru geograficznego, 
która prowadzi działania administracyjne 
i rachunkowe niezbędne do uiszczenia 
opłaty z tytułu nadwyżek w imieniu swoich 
członków, uznaje się za podmiot 
skupujący. Do celów pierwszego zdania 
niniejszego akapitu Grecja jest uznawana 
za jeden obszar geograficzny i może ona 
uznać oficjalny organ za grupę 
nabywców;
f) „dostawa” oznacza każdą dostawę 
mleka, z wyłączeniem przetworów 
mlecznych, od producenta do podmiotu 
skupującego, niezależnie od tego, czy 
transportu dokonuje producent, podmiot 
skupujący, przedsiębiorstwo poddające 
takie produkty przetwarzaniu lub obróbce, 
czy też inny podmiot;
g) „sprzedaż bezpośrednia” oznacza każdą 
sprzedaż lub każde przekazanie mleka 
przez producenta bezpośrednio 
konsumentom, a także każdą sprzedaż lub 
każde przekazanie przez producenta 
przetworów mlecznych. Komisja może – za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie 
z art. 160 i przy uwzględnieniu definicji 
„dostawy” podanej w lit. f) – dostosować 
definicję „sprzedaż bezpośrednia” w celu 
zapewnienia, aby w szczególności żadna 
ilość mleka lub innych wprowadzanych do 
obrotu przetworów mlecznych nie została 
wyłączona z systemu kwot;
h) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
dostawy mleka lub sprzedaż bezpośrednią 
mleka lub innych przetworów mlecznych;
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i) „kwota indywidualna” oznacza kwotę 
posiadaną przez producenta w dniu 1 
kwietnia dowolnego 
dwunastomiesięcznego okresu;
j) „kwota krajowa” oznacza kwotę 
określoną w art. 105b, ustalaną dla 
każdego państwa członkowskiego;
k) „dostępna kwota” oznacza kwotę 
dostępną dla producentów w dniu 31 
marca dwunastomiesięcznego okresu, dla 
którego oblicza się opłatę za przekroczenie 
kwoty krajowej, i uwzględniającą 
wszystkie przekazania, sprzedaż, 
konwersje i tymczasowe ponowne 
przydziały określone w niniejszym 
rozporządzeniu, które nastąpiły w trakcie 
tego dwunastomiesięcznego okresu.

Or. pt

Poprawka 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 l
Podsekcja II

Kwoty krajowe
1. Kwoty krajowe przewidziane na 
produkcję mleka i innych przetworów 
mlecznych wprowadzanych do obrotu w 
trakcie siedmiu kolejnych 
dwunastomiesięcznych okresów, 
począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 r.
(zwanych dalej „dwunastomiesięcznymi 
okresami"), zostały określone w 
załączniku VIIa.
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
rozdzielane między producentów na 
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podstawie art. 105d – z rozróżnieniem na 
dostawy i sprzedaż bezpośrednią. Fakt, że 
przekroczone zostały kwoty krajowe, 
stwierdza się na szczeblu krajowym w 
każdym państwie członkowskim na 
podstawie niniejszej sekcji i z 
rozróżnieniem na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią.
3. Kwoty krajowe określone w załączniku 
VIIa są ustalane bez uszczerbku dla 
ewentualnych weryfikacji w świetle 
ogólnej sytuacji rynkowej i szczególnych 
warunków istniejących w niektórych 
państwach członkowskich.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje wszelkie 
przepisy konieczne do jednolitego 
wdrażania niniejszego artykułu w 
państwach członkowskich. Przepisy te 
mogą dotyczyć procedur, powiadamiania i 
kryteriów technicznych.

Or. pl

Poprawka 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103l
Kwoty krajowe w sektorze mleka

1. Kwoty krajowe przewidziane na 
produkcję mleka i przetworów mlecznych 
wprowadzanych do obrotu w trakcie 
siedmiu kolejnych dwunastomiesięcznych 
okresów, począwszy od dnia 1 kwietnia 
2015 r. (zwanych dalej 
„dwunastomiesięcznymi okresami”), 
zostały określone w nowym załączniku 
VIb.
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2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
rozdzielane między producentów zgodnie z 
art. 105c – z rozróżnieniem na dostawy 
i sprzedaż bezpośrednią. Fakt 
przekroczenia kwot krajowych stwierdza 
się na szczeblu krajowym w każdym 
państwie członkowskim na podstawie 
niniejszej sekcji i z rozróżnieniem na 
dostawy i sprzedaż bezpośrednią.
3. Kwoty krajowe określone w nowym 
załączniku VIb są ustalane bez uszczerbku 
dla ewentualnych weryfikacji w świetle 
ogólnej sytuacji rynkowej i szczególnych 
warunków istniejących w niektórych 
państwach członkowskich.
4. W przypadku Bułgarii, Republiki 
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, 
Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii 
i Słowacji kwoty krajowe obejmują całe 
mleko lub ekwiwalent mleka dostarczone 
podmiotowi skupującemu lub 
sprzedawane bezpośrednio, niezależnie od 
tego, czy zostały wyprodukowane lub 
wprowadzone do obrotu w ramach środka 
przejściowego mającego zastosowanie 
w tych państwach.
5. Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2 – niezbędne przepisy 
w celu zagwarantowania jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
w państwach członkowskich.

Or. pt

Poprawka 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 l (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 l
Kwoty krajowe

1. Kwoty krajowe przewidziane na 
produkcję mleka i innych przetworów 
mlecznych wprowadzanych do obrotu 
w trakcie siedmiu kolejnych 
dwunastomiesięcznych okresów, 
począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 r.
(zwanych dalej „dwunastomiesięcznymi 
okresami”), zostały określone w 
załączniku XX.
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
rozdzielane między producentów na 
podstawie art. 101b – z rozróżnieniem na 
dostawy i sprzedaż bezpośrednią.
Przekroczenie kwot krajowych stwierdza 
się na szczeblu krajowym w każdym 
państwie członkowskim zgodnie z 
przepisami niniejszej sekcji 
i z rozróżnieniem na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią.
3. Kwoty krajowe określone w załączniku 
XX są ustalane bez uszczerbku dla 
ewentualnych weryfikacji w świetle 
ogólnej sytuacji rynkowej i szczególnych 
warunków istniejących w niektórych 
państwach członkowskich.

Or. es

Poprawka 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 m (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 m
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Kwoty indywidualne
1. Indywidualna kwota lub indywidualne 
kwoty producentów w dniu 1 kwietnia 
2014 r. są równe ich indywidualnym 
kwotom z dnia 31 marca 2014 r. bez 
uszczerbku dla przekazywania, sprzedaży i 
konwersji kwoty nabierających mocy w 
dniu 1 kwietnia 2014 r.
2. Producenci mogą otrzymać jedną kwotę 
indywidualną lub dwie kwoty 
indywidualne: jedną przeznaczoną na 
dostawy, a drugą – na sprzedaż 
bezpośrednią. Konwersji z jednej kwoty do 
drugiej może dokonać wyłącznie właściwy 
organ państwa członkowskiego, na 
odpowiednio uzasadniony wniosek 
producenta.
3. Jeżeli producent posiada dwie kwoty, 
jego wkład we wszelkie należne opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej oblicza się 
osobno dla każdej kwoty.
4. Kwoty indywidualne są w odpowiednich 
przypadkach modyfikowane dla każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby dla 
każdego państwa członkowskiego suma 
kwot indywidualnych na dostawy i na 
sprzedaż bezpośrednią nie przekraczała 
odpowiadającej im części kwoty krajowej 
dostosowanej na podstawie art. 105f, przy 
uwzględnieniu wszelkich redukcji w 
związku z przydzielaniem do rezerwy 
krajowej określonej w art. 105h.

Or. pl

Poprawka 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103m (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103m
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Kwoty indywidualne w sektorze mleka
1. Indywidualna kwota lub indywidualne 
kwoty dla producentów w dniu 1 kwietnia 
2015 r. są równe ich indywidualnej ilości 
referencyjnej lub indywidualnym ilościom 
referencyjnym z dnia 31 marca 2015 r.
bez uszczerbku dla transferów, sprzedaży 
i konwersji kwoty nabierających mocy 
w dniu 1 kwietnia 2015 r.
2. Producenci mogą posiadać jedną lub 
dwie kwoty indywidualne, jedną na 
dostawy, a drugą na sprzedaż 
bezpośrednią. Konwersji z jednej kwoty na 
drugą może dokonać wyłącznie właściwy 
organ państwa członkowskiego, na 
odpowiednio uzasadniony wniosek 
producenta.
3. Jeżeli producent posiada dwie kwoty, 
jego wkład we wszelkie należne opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej oblicza się 
osobno dla każdej kwoty.
4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – zwiększyć część kwoty 
krajowej Finlandii przyznanej na dostawy, 
o których mowa w art. 105b, w celu 
wyrównania ilości fińskim producentom 
„SLOM” do 200 000 ton. Rezerwa ta 
zostaje przydzielona zgodnie 
z prawodawstwem wspólnotowym i może 
zostać wykorzystana wyłącznie w imieniu 
producentów, których prawo do 
ponownego podjęcia produkcji zostało 
naruszone w wyniku przystąpienia tego 
kraju do UE.
5. Kwoty indywidualne są w odpowiednich 
przypadkach modyfikowane, dla każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby dla 
każdego państwa członkowskiego suma 
kwot indywidualnych na dostawy i na 
sprzedaż bezpośrednią nie przekraczała 
odpowiadającej im części kwoty krajowej 
dostosowanej zgodnie z art. 105e, przy 
uwzględnieniu wszelkich redukcji 
w związku z przydzielaniem do rezerwy 
krajowej ustanowionej w art. 105g.
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Or. pt

Poprawka 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 m (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 m
Kwoty indywidualne

1. Indywidualna kwota lub indywidualne 
kwoty producentów w dniu 1 kwietnia 
2014 r. są równe ich indywidualnej ilości 
referencyjnej lub indywidualnym ilościom 
referencyjnym z dnia 31 marca 2014 r.
bez uszczerbku dla transferów, sprzedaży 
i konwersji kwoty nabierających mocy 
w dniu 1 kwietnia 2014 r.
2. Producenci mogą otrzymać jedną kwotę 
indywidualną lub dwie kwoty 
indywidualne: jedną przeznaczoną na 
dostawy, a drugą – na sprzedaż 
bezpośrednią. Przeliczenia z jednej kwoty 
na drugą może dokonać wyłącznie 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
na odpowiednio uzasadniony wniosek 
producenta.
3. Jeżeli producent posiada dwie kwoty, 
jego wkład we wszelkie należne opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej oblicza się 
osobno dla każdej kwoty.
4. Kwoty indywidualne są w odpowiednich 
przypadkach modyfikowane dla każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby dla 
każdego państwa członkowskiego suma 
kwot indywidualnych na dostawy i na 
sprzedaż bezpośrednią nie przekraczała 
odpowiadającej im części kwoty krajowej 
dostosowanej na podstawie art. 101d, przy 
uwzględnieniu wszelkich redukcji w 
związku z przydzielaniem do rezerwy 
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krajowej określonej w art. 101f.

Or. es

Poprawka 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 m (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 m
Przydział kwot z rezerwy krajowej

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
umożliwiające przydzielanie producentom 
całości lub części kwot z rezerwy krajowej 
określonej w art. 105h na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które należy 
zgłosić Komisji.

Or. pl

Poprawka 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103n (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103n
Przydział kwot z rezerwy krajowej

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
umożliwiające przydział producentom 
całości lub części kwot z rezerwy krajowej 
ustanowionej w art. 105g na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które należy 
zgłosić Komisji.

Or. pt
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Poprawka 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 n (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 n
Przydział kwot z rezerwy krajowej

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
umożliwiające przydział producentom 
całości lub części kwot z rezerwy krajowej 
ustanowionej w art. 101f na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które należy 
zgłosić Komisji.

Or. es

Poprawka 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 o (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 o
Administrowanie kwotami

1. Dla każdego państwa członkowskiego i 
dla każdego okresu Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie art. 
105y lit a) dostosowuje przed upływem 
tego okresu podział kwot krajowych na 
„dostawy" i „sprzedaż bezpośrednią" w 
świetle konwersji, o które zwracają się 
producenci, pomiędzy kwotami 
indywidualnymi przewidzianymi na 
dostawy a kwotami indywidualnymi 
przewidzianymi na sprzedaż.
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2. Co roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji, według dat 
ustalonych przez Komisję – w drodze 
aktów wykonawczych – i stosownie do 
przepisów ustalonych przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych na podstawie 
art. 157 ust. 3 – informacje niezbędne, by:
a) dokonać dostosowania, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu;
b) obliczyć opłatę za przekroczenie kwoty 
krajowej, którą powinny wnieść.
3. Przepisy dotyczące zastosowania 
niniejszego artykułu przyjmuje się - w 
drodze aktów wykonawczych – zgodnie z 
art. 105y lit.g).

Or. pl

Poprawka 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103o (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103o
Administrowanie kwotami

1. Dla każdego państwa członkowskiego 
i dla każdego okresu Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych przewidzianych 
w art. 162 ust. 2 – dostosowuje przed 
upływem tego okresu podział kwot 
krajowych na „dostawy” i „sprzedaż 
bezpośrednią” w świetle konwersji, o które 
zwracają się producenci, z kwot 
indywidualnych przewidzianych na 
dostawy na kwoty indywidualne 
przewidziane na sprzedaż.
2. Państwa członkowskie przekazują 
corocznie Komisji – w terminie 
określonym przez Komisję i zgodnie 
z ustanowionymi przez nią w drodze aktu 
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wykonawczego na podstawie art. 162 
ust. 2 przepisami – dane niezbędne aby:
a) dokonać dostosowania, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu;
b) obliczyć opłatę z tytułu nadwyżek, którą
powinny wnieść.

Or. pt

Poprawka 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 o (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 o
Zarządzanie kwotami

1. Dla każdego państwa członkowskiego 
i dla każdego okresu Komisja dostosowuje 
przed upływem tego okresu podział kwot 
krajowych na „dostawy” i „sprzedaż 
bezpośrednią” w świetle konwersji, o które 
zwracają się producenci, pomiędzy 
kwotami indywidualnymi przewidzianymi 
na dostawy a kwotami indywidualnymi 
przewidzianymi na sprzedaż.
2. Co roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji, w wyznaczonych 
przez nią terminach, dane niezbędne do 
realizacji:
a) dostosowania, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu;
b) obliczenia opłaty za przekroczenie 
kwoty krajowej, którą powinny wnieść 
państwa członkowskie.

Or. es
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Poprawka 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 p (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 p
Zawartość tłuszczu

1. Każdemu producentowi przypisuje się 
referencyjną zawartość tłuszczu, która ma 
zastosowanie do indywidualnej kwoty 
dostaw przydzielonej temu producentowi.
2. W przypadku kwot przydzielonych 
producentom dnia 31 marca 2014 r. na 
podstawie art. 105c ust. 1, referencyjna 
zawartość tłuszczu, o której mowa w ust. 
1, jest taka sama jak referencyjna 
zawartość tłuszczu mająca zastosowanie 
do tej kwoty w tym terminie.
3. Referencyjna zawartość tłuszczu zostaje 
zmieniona w trakcie konwersji, o której 
mowa w art. 105c ust. 2, oraz w przypadku 
nabycia, przekazania lub tymczasowego 
przekazania kwot na podstawie przepisów 
ustanowionych przez Komisję – w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie art. 
105y lit. b).
4. W przypadku nowych producentów, 
których cała kwota indywidualna 
przewidziana na dostawy pochodzi z 
rezerwy krajowej, zawartość tłuszczu 
zostaje określona na podstawie przepisów 
ustanawianych przez Komisję – w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie art. 
105y lit. b).
5. W odpowiednich przypadkach 
indywidualna referencyjna zawartość 
tłuszczu, o której mowa w ust. 1, jest 
dostosowywana zaraz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie w 
razie potrzeby na początku każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby 
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średnia ważona indywidualnych 
reprezentatywnych zawartości tłuszczu dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
przekraczała referencyjnej zawartości 
tłuszczu ustanowionej w załączniku VIIb 
o więcej niż 0,1 grama na kilogram.

Or. pl

Poprawka 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103p (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103p
Zawartość tłuszczu

1. Każdemu producentowi przypisuje się 
referencyjną zawartość tłuszczu, która ma 
zastosowanie do indywidualnej kwoty 
dostaw przydzielonej temu producentowi.
2. W przypadku kwot przydzielonych 
producentom dnia 31 marca 2015 r.
zgodnie z art. 105c ust. 1 referencyjna 
zawartość tłuszczu, o której mowa 
w ust. 1, jest taka sama jak referencyjna 
zawartość tłuszczu mająca zastosowanie 
do tej kwoty w tym terminie.
3. Referencyjna zawartość tłuszczu zostaje 
zmieniona w trakcie konwersji, o której 
mowa w art. 105c ust. 2, oraz w przypadku 
nabycia, przekazania lub tymczasowego 
przekazania kwot na podstawie przepisów 
ustanowionych przez Komisję w drodze 
aktu wykonawczego przyjętego zgodnie 
z art. 162 ust. 2.
4. W przypadku nowych producentów, 
których cała kwota indywidualna 
przewidziana na dostawy pochodzi 
z rezerwy krajowej, zawartość tłuszczu 
zostaje określona na podstawie przepisów 
ustanawianych przez Komisję w drodze 
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aktu wykonawczego zgodnie z art. 162 
ust. 2.
5. W odpowiednich przypadkach 
indywidualna referencyjna zawartość 
tłuszczu, o której mowa w ust. 1, jest
dostosowywana zaraz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie 
w razie potrzeby na początku każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby 
średnia ważona indywidualnych 
reprezentatywnych zawartości tłuszczu dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
przekraczała referencyjnej zawartości 
tłuszczu ustanowionej w nowym 
załączniku VIa o więcej niż 0,1 grama na 
kilogram.

Or. pt

Poprawka 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 p (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 p
Zawartość tłuszczu

1. Każdemu producentowi przypisuje się 
referencyjną zawartość tłuszczu, która ma 
zastosowanie do indywidualnej kwoty 
dostaw przydzielonej temu producentowi.
2. W przypadku kwot przydzielonych 
producentom dnia 31 marca 2014 r.
zgodnie z art. 101b ust. 1 referencyjna 
zawartość tłuszczu, o której mowa w ust. 
1, jest taka sama jak referencyjna 
zawartość tłuszczu mająca zastosowanie 
do tej kwoty w tym terminie.
3. Referencyjna zawartość tłuszczu zostaje 
zmieniona w trakcie konwersji, o której 
mowa w art. 101b ust. 2, oraz w przypadku 
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nabycia, transferu lub tymczasowego 
transferu kwot – zgodnie z przepisami 
ustanawianymi przez Komisję.
4. W przypadku nowych producentów, 
których cała kwota indywidualna 
przewidziana na dostawy pochodzi z 
rezerwy krajowej, zawartość tłuszczu 
zostaje określona zgodnie z przepisami 
ustanawianymi przez Komisję.
5. W odpowiednich przypadkach 
indywidualna referencyjna zawartość 
tłuszczu, o której mowa w ust. 1, jest 
dostosowywana zaraz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie 
w razie potrzeby na początku każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby 
średnia ważona indywidualnych 
reprezentatywnych zawartości tłuszczu dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
przekraczała referencyjnej zawartości 
tłuszczu ustanowionej w załączniku [X] 
o więcej niż 0,1 grama na kilogram.

Or. es

Poprawka 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 q (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 q
Rezerwa krajowa

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową jako część kwot 
krajowych ustalonych w załączniku VIIb, 
mając na uwadze w szczególności 
dokonywanie przydziałów określonych w 
art. 105e. Rezerwa krajowa jest w 
odpowiednich przypadkach uzupełniana 
przez odbieranie pewnych ilości 
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określonych w art. 105i, zatrzymywanie 
części ilości objętych przekazaniem 
określonych w art. 105m lub przez liniową 
redukcję wszystkich kwot indywidualnych.
Początkowe przeznaczenie odnośnych 
kwot, tzn. dostawy lub sprzedaż 
bezpośrednia, zostaje zachowane.
2. Wszelkie dodatkowe kwoty przyznane 
państwu członkowskiemu są 
automatycznie wliczane do rezerwy 
krajowej i dzielone na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią zgodnie z przewidywanymi 
potrzebami.
3. Kwoty wliczone do rezerwy krajowej nie 
posiadają referencyjnej zawartości 
tłuszczu.

Or. pl

Poprawka 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103q (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103q
Rezerwa krajowa

1. Każde państwo członkowskie tworzy 
rezerwę krajową w ramach kwot 
krajowych określonych w nowym 
załączniku VIb, w szczególności w celu 
przystąpienia do dokonania przydziałów, 
o których mowa w art. 105d. Rezerwa 
krajowa jest odpowiednio uzupełniana 
ilościami odbieranymi zgodnie z art. 105h, 
zatrzymanymi częściami transferów, 
o których mowa w art. 105l, lub przez 
liniową redukcję wszystkich kwot 
indywidualnych. Początkowe 
przeznaczenie odnośnych kwot, tzn. 
„dostawy” lub „sprzedaż bezpośrednia”, 
zostaje zachowane.
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2. Wszelkie dodatkowe kwoty przyznane 
państwu członkowskiemu są 
automatycznie wliczane do rezerwy 
krajowej i dzielone na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią zgodnie z przewidywanymi 
potrzebami.
3. Kwoty wliczone do rezerwy krajowej nie 
posiadają referencyjnej zawartości 
tłuszczu.

Or. pt

Poprawka 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 q (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 q
Rezerwa krajowa

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową jako część kwot 
krajowych ustalonych w załączniku VII, w 
szczególności mając na uwadze 
dokonywanie przydziałów przewidzianych 
w art. 101c.
Rezerwa krajowa jest w odpowiednich 
przypadkach uzupełniana poprzez 
odbieranie pewnych ilości zgodnie z 
art. 101g, zatrzymywanie części ilości 
objętych transferem zgodnie z art. 101k 
lub poprzez liniową redukcję wszystkich 
kwot indywidualnych. Początkowe 
przeznaczenie odnośnych kwot, tzn. 
dostawy lub sprzedaż bezpośrednia, 
zostaje zachowane.
2. Wszelkie dodatkowe kwoty przyznane 
państwu członkowskiemu są 
automatycznie wliczane do rezerwy 
krajowej i dzielone na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią zgodnie z przewidywanymi 
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potrzebami.
3. Kwoty wliczone do rezerwy krajowej nie 
posiadają referencyjnej zawartości 
tłuszczu.

Or. es

Poprawka 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 r (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 r
Przypadki unieruchomienia produkcji

1. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
posiadająca kwoty indywidualne przestaje 
spełniać w dwunastomiesięcznym okresie 
warunki, o których mowa w art. 105b ust. 
1 lit. c), odpowiednie ilości zostają 
przekazane do rezerwy krajowej nie 
później niż dnia 1 kwietnia następnego 
roku kalendarzowego, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy osoba ta przed tą datą 
ponownie staje się producentem w 
rozumieniu art. 105b ust. 1 lit. c).
Jeżeli przed upływem drugiego 
dwunastomiesięcznego okresu, po tym jak 
kwota została odebrana, dana osoba 
ponownie staje się producentem, całość 
lub część kwoty indywidualnej, którą 
odebrano tej osobie lub podmiotowi, 
zostaje im zwrócona nie później niż dnia 1 
kwietnia po dacie zgłoszenia wniosku.
2. Jeśli producenci nie wprowadzą do 
obrotu ilości równej przynajmniej 85 % 
ich kwoty indywidualnej podczas co 
najmniej jednego dwunastomiesięcznego 
okresu, państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy i na jakich warunkach 
całość lub część niewykorzystanej kwoty 
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zostanie przekazana do rezerwy krajowej.
Państwa członkowskie mogą określać, na 
jakich warunkach kwota zostaje ponownie 
przydzielona danemu producentowi, jeżeli 
wznowił on działalność.
3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania w 
przypadkach działania siły wyższej ani w 
należycie uzasadnionych i uznanych przez 
właściwy organ przypadkach tymczasowo 
wpływających na zdolność produkcyjną 
danych producentów.

Or. pl

Poprawka 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103r (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103r
Przypadki braku aktywności

1. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
posiadająca kwoty indywidualne przestaje 
spełniać w dwunastomiesięcznym okresie 
warunki, o których mowa w art. 105a 
lit. c), odpowiednie ilości zostają 
przekazane do rezerwy krajowej nie 
później niż dnia 1 kwietnia kolejnego roku 
kalendarzowego, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy osoba ta przed tą datą ponownie 
staje się producentem w rozumieniu 
art. 105a lit. c). Jeśli dana osoba lub 
podmiot, nie później niż z końcem 
drugiego okresu dwunastomiesięcznego 
po wycofaniu się, ponownie staje się 
producentem, całość lub część
indywidualnej ilości referencyjnej, która 
została odebrana tej osobie lub temu 
podmiotowi, zostaje im zwrócona 
najpóźniej do dnia 1 kwietnia po dacie 
złożenia wniosku.
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2. Jeśli producenci nie wprowadzają do 
obrotu ilości równej przynajmniej 85% ich 
indywidualnej ilości referencyjnej podczas 
co najmniej jednego 
dwunastomiesięcznego okresu, państwa 
członkowskie mogą zdecydować, czy i na 
jakich warunkach całość lub część 
niewykorzystanej ilości referencyjnej 
wraca do rezerwy krajowej. Państwa 
członkowskie mogą określać, na jakich 
warunkach kwota zostaje ponownie 
przydzielona danemu producentowi, jeżeli 
wznowił on wprowadzanie do obrotu.
3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania 
w przypadkach działania siły wyższej ani 
w należycie uzasadnionych i uznanych 
przez właściwy organ przypadkach 
tymczasowo wpływających na zdolność 
produkcyjną danych producentów.

Or. pt

Poprawka 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 r (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 r
Przypadki unieruchomienia produkcji

1. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
posiadająca kwoty indywidualne przestaje 
produkować mleko i wprowadzać je do 
obrotu w dwunastomiesięcznym okresie, 
kwoty te zostają wliczone do rezerwy 
krajowej nie później niż dnia 1 kwietnia 
kolejnego roku kalendarzowego, chyba że 
osoba ta przed tym terminem ponownie 
staje się producentem.
Jeżeli przed upływem drugiego 
dwunastomiesięcznego okresu po 
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odebraniu kwoty, dana osoba ponownie 
staje się producentem, całość lub część 
kwoty indywidualnej, którą odebrano 
danej osobie, zostaje zwrócona nie później 
niż dnia 1 kwietnia po dacie zgłoszenia 
wniosku.
2. Jeśli producent nie wprowadza do 
obrotu ilości równej przynajmniej 85% 
jego kwoty indywidualnej podczas co 
najmniej jednego dwunastomiesięcznego 
okresu, państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy i na jakich warunkach 
całość lub część niewykorzystanej kwoty 
należy wliczyć do rezerwy krajowej.
Państwa członkowskie mogą określać, na 
jakich warunkach kwota zostaje ponownie 
przydzielona danemu producentowi, jeżeli 
wznowił on działalność.
3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania 
w przypadkach działania siły wyższej ani 
w należycie uzasadnionych i uznanych 
przez właściwy organ przypadkach 
tymczasowo wpływających na zdolność 
produkcyjną danych producentów.

Or. es

Poprawka 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 s (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 s
Czasowe przekazanie

1. Do końca każdego 
dwunastomiesięcznego okresu państwa 
członkowskie zezwalają w odniesieniu do 
tego okresu na wszelkie czasowe 
przekazania części kwot indywidualnych, 
których nie zamierzają wykorzystać 
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uprawnieni do nich producenci.
Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie zgodnie z kategoriami 
producentów lub danych struktur 
produkcji mleczarskiej, mogą ograniczać 
je do poziomu skupującego lub do obrębu 
regionów, zezwalać na przekazanie 
całkowite w przypadkach określonych w 
art. 105i ust. 3 i ustalać, do jakiego 
stopnia przekazujący może powtarzać 
przekazanie.
2. Każde państwo członkowskie może 
zdecydować o niewykonaniu przepisów 
ust. 1 z uwagi na co najmniej jedno z 
następujących kryteriów:
a) konieczność ułatwienia zmian i 
dostosowań strukturalnych;
b) nadrzędne potrzeby administracyjne.

Or. pl

Poprawka 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103s (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103s
Czasowe przekazanie

1. Do końca każdego 
dwunastomiesięcznego okresu państwa 
członkowskie zezwalają, w odniesieniu do 
danego okresu, na wszelkie tymczasowe 
transfery części kwot indywidualnych, 
których nie zamierzają wykorzystać 
uprawnieni do nich producenci. Państwa 
członkowskie mogą regulować operacje 
transferowe ilości zgodnie z kategoriami 
producentów lub danych struktur 
produkcji mlecznej, mogą ograniczać je 
do poziomu skupującego lub w obrębie 
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regionów, zezwalać na transfery całkowite 
w przypadkach przewidzianych 
w art. 105h ust. 3 i ustalać, do jakiego 
stopnia przekazujący może powtarzać 
operacje transferowe.
2. Każde państwo członkowskie może 
zdecydować o niewykonaniu przepisów 
ust. 1 z uwagi na co najmniej jedno 
z następujących kryteriów:
a) konieczność ułatwienia zmian 
i dostosowań strukturalnych;
b) nadrzędne potrzeby administracyjne.

Or. pt

Poprawka 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 s (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 s
Transfery tymczasowe

1. Do końca każdego 
dwunastomiesięcznego okresu państwa 
członkowskie zezwalają w odniesieniu do 
tego okresu na wszelkie tymczasowe 
transfery tych części kwot 
indywidualnych, których nie zamierzają 
wykorzystać uprawnieni do nich 
producenci. Państwa członkowskie mogą 
regulować transfery kwot zgodnie z 
kategoriami producentów lub danych 
struktur produkcji mlecznej, mogą 
ograniczać je do poziomu podmiotu 
skupującego lub do regionów, zezwalać 
na transfery całkowite w przypadkach, o 
których mowa w art. 101g ust. 3, oraz 
ustalać, do jakiego stopnia przekazujący 
może powtarzać transfer kwot.
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2. Każde państwo członkowskie może 
postanowić nie stosować przepisów ust. 1 
z co najmniej jednego następującego 
powodu:
a) konieczności ułatwienia zmian 
i dostosowań strukturalnych;
b) nadrzędnych potrzeb 
administracyjnych.

Or. es

Poprawka 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 t (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 t
Przekazywanie kwot wraz z gruntem

1. Kwoty indywidualne są wraz z 
gospodarstwem przekazywane 
producentom, którzy przejmują je w 
drodze sprzedaży, dzierżawy, rzeczywistego 
lub przewidywanego dziedziczenia lub w 
jakikolwiek inny sposób mający dla 
producentów porównywalne skutki 
prawne, na podstawie szczegółowych 
przepisów ustanawianych przez państwa 
członkowskie, przy uwzględnieniu 
obszarów wykorzystywanych do produkcji 
mleczarskiej oraz innych obiektywnych 
kryteriów i w odpowiednich przypadkach 
wszelkich porozumień między stronami.
Ta część kwoty, która nie została objęta 
przekazaniem wraz z gospodarstwem, 
dodawana jest do rezerwy krajowej.
2. Jeżeli kwoty zostały przekazane lub są 
przekazywane na podstawie ust. 1 w 
drodze dzierżaw rolnych lub innych 
środków mających porównywalne skutki 
prawne, państwa członkowskie mogą 
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zdecydować – na podstawie obiektywnych 
kryteriów i z zamiarem dopilnowania, by 
kwoty były przypisane wyłącznie 
producentom – że kwota nie zostanie 
przekazana wraz z gospodarstwem.
3. W przypadku przekazania gruntu na 
rzecz organów publicznych lub na rzecz 
użytkowania publicznego bądź w 
przypadku gdy przekazanie jest 
przeprowadzane do celów nierolniczych, 
państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsięwzięte zostały niezbędne środki w 
celu ochrony uzasadnionych interesów 
stron, a w szczególności by producenci 
odstępujący takie grunty mieli możliwość 
kontynuowania produkcji mleczarskiej, 
jeśli sobie tego życzą.
4. Jeżeli strony nie osiągnęły 
porozumienia, w przypadku dzierżaw 
mających wygasnąć bez możliwości ich 
odnowienia na podobnych warunkach lub 
w sytuacjach mających porównywalne 
skutki prawne, odnośne kwoty 
indywidualne są przekazywane w całości 
lub w części przejmującym je 
producentom, na podstawie przepisów 
przyjętych przez państwa członkowskie, z 
uwzględnieniem uzasadnionych interesów 
stron.

Or. pl

Poprawka 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103t (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103t
Przekazywanie kwot wraz z gruntem

1. Kwoty indywidualne są wraz 
z gospodarstwem przekazywane 
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producentom, którzy przejmują je 
w drodze sprzedaży, dzierżawy, 
rzeczywistego lub przewidywanego 
dziedziczenia lub w jakikolwiek inny 
sposób mający dla producentów 
porównywalne skutki prawne, zgodnie ze 
szczegółowymi przepisami ustanawianymi 
przez państwa członkowskie, przy 
uwzględnieniu obszarów 
wykorzystywanych do produkcji mlecznej 
oraz innych obiektywnych kryteriów i –
w odpowiednich przypadkach – wszelkich 
porozumień między stronami. Ta część 
kwoty, która nie została objęta 
przekazaniem wraz z gospodarstwem, 
dodawana jest do rezerwy krajowej.
2. Jeżeli kwoty zostały przekazane lub są 
przekazywane zgodnie z ust. 1 w drodze 
dzierżaw rolnych lub innych środków 
mających porównywalne skutki prawne, 
państwa członkowskie mogą zdecydować –
na podstawie obiektywnych kryteriów 
i z zamiarem dopilnowania, by kwoty były 
przypisane wyłącznie producentom – że 
kwota nie zostanie przekazana wraz 
z gospodarstwem.
3. W przypadku transferu gruntu na rzecz 
organów publicznych lub na rzecz 
użytkowania publicznego bądź 
w przypadku gdy transfer jest 
przeprowadzany do celów nierolniczych, 
państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsięwzięte zostały niezbędne środki 
w celu ochrony prawnych interesów stron, 
a w szczególności, by producenci 
odstępujący takie grunty mieli możliwość 
kontynuowania produkcji mlecznej, jeśli 
sobie tego życzą.
4. Jeżeli strony nie osiągnęły 
porozumienia, w przypadku dzierżaw 
mających wygasnąć bez możliwości ich 
odnowienia na podobnych warunkach lub 
w sytuacjach mających porównywalne 
skutki prawne, odnośne kwoty 
indywidualne są przekazywane w całości 
lub w części przejmującym je 
producentom, na podstawie przepisów 
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przyjętych przez państwa członkowskie, 
z uwzględnieniem uzasadnionych 
interesów stron.

Or. pt

Poprawka 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 t (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 t
Przenoszenie kwot wraz z gruntem

1. Kwoty indywidualne są wraz 
z gospodarstwem przenoszone na 
producentów, którzy przejmują je 
w drodze sprzedaży, dzierżawy, 
rzeczywistego lub przewidywanego 
dziedziczenia lub w jakikolwiek inny 
sposób mający dla producentów 
porównywalne skutki prawne, na 
podstawie szczegółowych przepisów 
ustanawianych przez państwa 
członkowskie, przy uwzględnieniu 
obszarów wykorzystywanych do produkcji 
mleczarskiej oraz innych obiektywnych 
kryteriów i w odpowiednich przypadkach 
wszelkich porozumień między stronami.
Ta część kwoty, która nie została 
przeniesiona wraz z gospodarstwem, jest 
wliczana do rezerwy krajowej.
2. Jeżeli kwoty zostały przeniesione lub 
mają być przeniesione zgodnie z ust. 1 
w drodze dzierżaw rolnych lub innych 
środków mających porównywalne skutki 
prawne, państwa członkowskie mogą 
zdecydować – na podstawie obiektywnych 
kryteriów i z zamiarem dopilnowania, by 
kwoty były przypisane wyłącznie 
producentom – że kwota nie zostanie 
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przeniesiona wraz z gospodarstwem.
3. W przypadku przekazywania gruntu na 
rzecz organów publicznych lub do 
użytkowania publicznego, bądź jeżeli 
grunty przekazano do celów 
nierolniczych, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podjęto niezbędne środki 
w celu ochrony prawnych interesów stron, 
a w szczególności by producenci 
odstępujący takie grunty mieli możliwość 
kontynuowania produkcji mlecznej, jeśli 
sobie tego życzą.
4. Jeżeli strony nie osiągnęły 
porozumienia, w przypadku dzierżaw 
mających wygasnąć bez możliwości ich 
odnowienia na podobnych warunkach lub 
w sytuacjach mających porównywalne 
skutki prawne, odnośne kwoty 
indywidualne są przenoszone w całości 
lub w części na przejmujących je 
producentów, na podstawie przepisów 
przyjętych przez państwa członkowskie, 
z uwzględnieniem uzasadnionych 
interesów stron.

Or. es

Poprawka 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 u (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 u
Środki dotyczące przekazań specjalnych
1. W celu pomyślnego 
zrestrukturyzowania produkcji mleka lub 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
państwa członkowskie mogą, na podstawie 
ustanowionych uprzednio szczegółowych 
przepisów i z uwzględnieniem 
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uzasadnionych interesów 
zainteresowanych stron:
a) przyznać rekompensatę w jednej lub 
kilku rocznych ratach producentom, 
którzy zobowiązują się całkiem lub 
częściowo zaniechać produkcji mleka, i 
wliczyć tak uwolnione kwoty 
indywidualne do rezerwy krajowej;
b) na podstawie obiektywnych kryteriów 
określić warunki, na których właściwy 
organ lub podmiot wyznaczony przez ten 
organ może na początku 
dwunastomiesięcznego okresu ponownie 
przydzielić producentom – w zamian za 
opłatę – kwoty indywidualne ostatecznie 
uwolnione pod koniec poprzedniego 
dwunastomiesięcznego okresu przez 
innych producentów w zamian za 
rekompensatę w jednej lub kilku rocznych 
ratach, równych wyżej wymienionej 
opłacie;
c) centralizować i nadzorować 
przekazania kwot bez gruntu;
d) w przypadku przekazania gruntów w 
celu poprawy stanu środowiska 
naturalnego zagwarantować, że odnośna 
kwota indywidualna zostanie przydzielona 
producentowi odstępującemu grunty, ale 
chcącemu kontynuować produkcję mleka;
e) określić na podstawie obiektywnych 
kryteriów regiony lub obszary skupu 
mleka, w obrębie których dozwolone jest 
stałe przekazywanie kwot bez 
przekazywania odpowiadających im 
gruntów, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka;
f) zezwolić, na wniosek producenta 
skierowany do właściwego organu lub 
podmiotu wyznaczonego przez ten organ, 
na ostateczne przekazanie kwot bez 
przekazania odpowiadających im gruntów 
lub odwrotnie, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka na szczeblu 
gospodarstwa bądź umożliwienia 
ekstensyfikacji produkcji.
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2. Przepisy ust. 1 mogą być wprowadzane 
w życie na poziomie krajowym, na 
właściwym poziomie terytorialnym lub na 
określonych obszarach skupu mleka.

Or. pl

Poprawka 1546
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 u (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 103 u
Środki dotyczące przekazań specjalnych

1. W celu pomyślnego 
zrestrukturyzowania produkcji mleka lub 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
państwa członkowskie mogą, na podstawie 
ustanowionych uprzednio szczegółowych 
przepisów i z uwzględnieniem 
uzasadnionych interesów 
zainteresowanych stron:
a) przyznać rekompensatę w jednej lub 
kilku rocznych ratach producentom, 
którzy zobowiązują się całkiem lub 
częściowo zaniechać produkcji mleka, i 
wliczyć tak uwolnione kwoty 
indywidualne do rezerwy krajowej;
b) na podstawie obiektywnych kryteriów 
określić warunki, na których właściwy 
organ lub podmiot wyznaczony przez ten 
organ może na początku 
dwunastomiesięcznego okresu ponownie 
przydzielić producentom – w zamian za 
opłatę – kwoty indywidualne ostatecznie 
uwolnione pod koniec poprzedniego 
dwunastomiesięcznego okresu przez 
innych producentów w zamian za 
rekompensatę w jednej lub kilku rocznych 
ratach, równych wyżej wymienionej 
opłacie;
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c) centralizować i nadzorować 
przekazania kwot bez gruntu;
d) w przypadku przekazania gruntów w 
celu poprawy stanu środowiska 
naturalnego zagwarantować, że odnośna 
kwota indywidualna zostanie przydzielona 
producentowi odstępującemu grunty, ale 
chcącemu kontynuować produkcję mleka;
e) określić na podstawie obiektywnych 
kryteriów regiony lub obszary skupu 
mleka, w obrębie których dozwolone jest 
stałe przekazywanie kwot bez 
przekazywania odpowiadających im 
gruntów, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka;
f) zezwolić, na wniosek producenta 
skierowany do właściwego organu lub 
podmiotu wyznaczonego przez ten organ, 
na ostateczne przekazanie kwot bez 
przekazania odpowiadających im gruntów 
lub odwrotnie, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka na szczeblu 
gospodarstwa bądź umożliwienia 
ekstensyfikacji produkcji.
2. Przepisy ust. 1 mogą być wprowadzane 
w życie na poziomie krajowym, na 
właściwym poziomie terytorialnym lub na 
określonych obszarach skupu mleka.

Or. pl

Poprawka 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103u (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103u
Środki dotyczące przekazań specjalnych

1. W celu pomyślnego 
zrestrukturyzowania produkcji mleka lub 
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poprawy stanu środowiska naturalnego 
państwa członkowskie mogą, na podstawie 
ustanowionych uprzednio szczegółowych 
przepisów i z uwzględnieniem 
uzasadnionych interesów 
zainteresowanych stron:
a) przyznać rekompensatę w jednej lub 
kilku rocznych ratach producentom, 
którzy zobowiązują się całkiem lub 
częściowo zaniechać produkcji mleka, 
i wliczyć tak uwolnione kwoty 
indywidualne do rezerwy krajowej;
b) na podstawie obiektywnych kryteriów 
określić warunki, na których właściwy 
organ lub podmiot wyznaczony przez ten 
organ może na początku 
dwunastomiesięcznego okresu ponownie 
przydzielić producentom – w zamian za 
opłatę – kwoty indywidualne ostatecznie 
uwolnione pod koniec poprzedniego 
dwunastomiesięcznego okresu przez 
innych producentów w zamian za 
rekompensatę w jednej lub kilku rocznych 
ratach, równych wyżej wymienionej 
opłacie;
c) centralizować i nadzorować 
przekazania kwot bez gruntu;
d) w przypadku przekazania gruntów 
w celu poprawy stanu środowiska 
naturalnego zagwarantować, że odnośna 
kwota indywidualna zostanie przydzielona 
producentowi odstępującemu grunty, ale 
chcącemu kontynuować produkcję mleka;
e) określić, na podstawie obiektywnych 
kryteriów, regiony lub obszary skupu, 
w których obrębie dozwolony jest, w celu 
poprawy struktury produkcji mlecznej, 
stały transfer ilości referencyjnych bez 
transferu odpowiednich gruntów;
f) zezwolić, na wniosek producenta 
skierowany do właściwego organu lub 
podmiotu wyznaczonego przez ten organ, 
na ostateczne przekazanie kwot bez 
przekazania odpowiadających im gruntów 
lub odwrotnie, w celu poprawy struktury 
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produkcji mleka na szczeblu 
gospodarstwa bądź umożliwienia 
ekstensyfikacji produkcji.
2. Przepisy ust. 1 mogą być wprowadzane 
w życie na poziomie krajowym, na 
właściwym poziomie terytorialnym lub na 
określonych obszarach odbioru mleka.

Or. pt

Poprawka 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 u (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 u
Specjalne środki dotyczące przenoszenia  

kwot
1. W celu pomyślnego 
zrestrukturyzowania produkcji mleka lub 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
państwa członkowskie, na podstawie 
ustanowionych uprzednio szczegółowych 
przepisów i z uwzględnieniem 
uzasadnionych interesów 
zainteresowanych stron, mogą:
a) przyznać rekompensatę w jednej lub 
kilku rocznych ratach producentom, 
którzy zobowiązują się całkiem lub 
częściowo zaniechać produkcji mleka, 
i wliczyć tak uwolnione kwoty 
indywidualne do rezerwy krajowej;
b) na podstawie obiektywnych kryteriów 
określić warunki, na których właściwy 
organ lub podmiot wyznaczony przez ten 
organ może na początku 
dwunastomiesięcznego okresu ponownie 
przydzielić producentom – w zamian za 
opłatę – kwoty indywidualne ostatecznie 
uwolnione pod koniec poprzedniego 
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dwunastomiesięcznego okresu przez 
innych producentów w zamian za 
rekompensatę w jednej lub kilku rocznych 
ratach, równych wyżej wymienionej 
opłacie;
c) centralizować i nadzorować 
przenoszenie kwot bez gruntu;
d) w przypadku przekazania gruntów 
w celu poprawy stanu środowiska 
naturalnego zadbać o to, aby odnośna 
kwota indywidualna została przydzielona 
producentowi, który odstępuje grunty, ale 
chce kontynuować produkcję mleka;
e) wyznaczyć na podstawie obiektywnych 
kryteriów regiony lub obszary skupu 
mleka, w obrębie których dozwolone jest 
stałe przenoszenie kwot bez 
przekazywania odpowiadających im 
gruntów, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka;
f) zezwolić, na wniosek producenta 
skierowany do właściwego organu lub 
podmiotu wyznaczonego przez ten organ, 
na ostateczne przeniesienie kwot bez 
przekazania odpowiadających im gruntów 
lub odwrotnie, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka na szczeblu 
gospodarstwa bądź umożliwienia 
ekstensyfikacji produkcji.
2. Przepisy ust. 1 mogą być stosowane na 
poziomie krajowym, na właściwym 
poziomie terytorialnym lub na 
określonych obszarach skupu mleka.

Or. es


